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Ændringsforslag 262
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Nytilkomne modtager tildeling fra det 
afsatte budget til auktionering. 
Tildelingen sker analogt med eksisterende 
anlæg.

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.
Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt med en separat reserve til nye anlæg, da medlemsstaterne i forvejen 
råder over et kvotebudget til auktionering, hvorfra der kan ske tildeling til nyankomne. 
Derudover bør budgettet til nye anlæg ikke begrænses, da netop nye anlæg sikrer en stigning i
effektiviteten. Relevante investeringer bør af den grund og ud fra et industripolitisk synspunkt 
ikke hæmmes af omkostninger på grund af købetvang i forbindelse med kvoterne.

Ændringsforslag 263
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

afsatte budget til auktionering. 
Tildelingen sker analogt med eksisterende 
anlæg.

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.
Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt med en separat reserve til nye anlæg, da medlemsstaterne i forvejen 
råder over et kvotebudget til auktionering, hvorfra der kan ske tildeling til nyankomne. 
Derudover bør budgettet til nye anlæg ikke begrænses, da netop nye anlæg sikrer en stigning i 
effektiviteten. Relevante investeringer bør af den grund og ud fra et industripolitisk synspunkt 
ikke hæmmes af omkostninger på grund af købetvang i forbindelse med kvoterne.

Ændringsforslag 264
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Fem procent af den samlede mængde 
fællesskabskvoter, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 9 og 9a i 
perioden 2013-2020, sættes til side for at 
skaffe likviditet til nytilkomne og til 
markedssituationer, der skaber 
kulstofpriser, som er urimeligt høje eller 
lave. Det maksimale, der kan tildeles 
nytilkomne i overensstemmelse med de 
regler, der er vedtaget i henhold til stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Reserven leverer likviditet (kvoter) til nytilkomne. For hele kulstofmarkedet er det afgørende 
at have instrumenter, der gør det muligt at reagere på ekstraordinære markedssituationer. Vi 
henstiller indtrængende til, at der bruges en del af reserven til at øge likviditeten i tilfælde af 
betænkeligt høje kulstofpriser. I tilfælde af for lave kulstofpriser, bør likviditeten reduceres 
(denne foranstaltning bør indsættes i auktionsreglerne). Vi foreslår en prismargin mellem 20 
og 50 euro. Likviditetsforanstaltninger bør behandles af auktionsreglerne, som der henvises 
til i artikel 10.

Ændringsforslag 265
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor, undtagen til 
højeffektive, kombinerede 
kraftvarmeanlæg som defineret i direktiv 
2004/8/EF.

Or. en

Begrundelse

For at EU kan overholde det samlede ambitiøse loft for emissioner i henhold til 
fællesskabsordningen, vil det være nødvendigt at øge antallet af kombinerede
kraftvarmeanlæg, da de fortrænger betydelige mængder af særskilt varmeproduktion, og 
derved undgås mellem 10 og 30 % CO2-emissioner. Det er vigtigt at fremme investeringer i 
nye anlæg og at behandle dem på samme måde som i nuværende ordninger.

Ændringsforslag 266
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, med undtagelse af elektricitet, 
der fremstilles af røggas fra industrielle 
produktionsprocesser.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 267
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter til 
elektricitetsgeneratorer.

Or. en

Begrundelse

El-produktion på stedet skal beholdes med gratis kvoter, fordi CO2-omkostningerne for 
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selvforsynende producenter vil være en væsentlig del af kulstofomkostningerne, som vil 
påvirke spørgsmålet om CO2-lækage.

Ændringsforslag 268
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

udgår

Or. en

Begrundelse

Uden incitamenter vil der ikke være tilstrækkelig motivation for nye investeringer. Som følge 
heraf vil gamle og mindre effektive anlæg køre i længere tid med højere CO2-emissioner.
Politikerne kan ikke tillade sig at sætte milliarder af investeringer for bebudede projekter på 
spil. (Den seneste undersøgelse fra DENA og adskillige aflyste, bebudede 
kraftanlægsprojekter er et klart bevis herpå.)

Ændringsforslag 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

udgår

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 270
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 271
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 272
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, undtagen for elektricitet, der 
fremstilles i forbindelse med industrielt 
varmeforbrug eller fremstilles af rester fra 
en industriel proces, som begge tildeles i 
henhold til de samme 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
henvises til i første afsnit af stk. 1 og i stk. 
7, som anvendes på 
hovedproduktionsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 273
Philippe Busquin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, undtagen for elektricitet, der 
produceres af røggasser fra en industriel 
produktionsproces.
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Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, skal kvoterne 
tildeles driftslederen på det anlæg, der 
genererer røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes på 
dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

Brugen af røggasser fra produktionsprocesser til frembringelse af elektricitet bidrager til 
bevarelse af ressourcerne og nedbringelse af CO2-emissionerne. Elektricitet produceret under 
disse særlige omstændigheder bør udelukkes fra auktionering. Den fortsatte bæredygtige
udnyttelse af disse uundgåelige røggasser kan bedst garanteres, hvis producenten af disse 
uundgåelige gasser modtager korrelerede kvoter, og hvis dette sker ved hjælp af den samme 
tildelingsmetode, som anvendes på de respektive anlæg hos producenten af disse uundgåelige 
røggasser.

Ændringsforslag 274
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, undtagen for elektricitet, der 
produceres i forbindelse med industrielt 
varmeforbrug eller produceres af rester 
fra en industriel proces, forudsat at det er 
til driftslederens eget forbrug. Begge 
tildeles kvoter i henhold til de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes på 
denne industrielle aktivitet som nævnt i 
bilag 1.

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

Or. en

Begrundelse

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

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.

Ændringsforslag 275
Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion. Auktionering finder ikke 
anvendelse på elektricitet, der fremstilles 
af uundgåelige rester og uundgåelige 
gasser fra produktionsprocesser med det 
formål at anvende den tilsvarende 
mængde af elektricitet i det anlæg, som 
har produceret disse gasser.

Or. en

Begrundelse

Hvis uundgåelige biprodukter fra produktionsprocesser ikke destrueres, men anvendes til 
frembringelse af elektricitet, bidrager dette til bevarelse af ressourcerne og nedbringelse af 
CO2-emissionerne. Elektricitet produceret under disse særlige omstændigheder, og hvis
anvendt på stedet, fritages for auktionering.
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Ændringsforslag 276
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, hvis denne ikke sker
1. via kraftvarmekobling og
2. via energifremstilling af 
affaldsprodukter fra industrielle 
produktionsprocesser.
er der ingen certifikater, der bliver tildelt 
gratis.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse artikel 1 – stk. 1.

Ændringsforslag 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal senest den 30. juni 
2010 offentliggøre harmoniserede regler 
for tildeling til nytilkomne samt regler i 
forbindelse med optimeringen af 
produktionsapparatet - pooling, lukning 
og overførsel inden for EU - som 
udfærdiget og vedtaget i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol, der er 
omhandlet i artikel 23, stk. 3.
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Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne om tildeling til nytilkomne skal, som også bestemmelserne om lukning, 
overdragelse af kvoter fra en lukket enhed til en anden inden for EU og bestemmelserne om 
"pooling", fastlægges på fællesskabsplan samtidig med reglerne for gratis tildelinger til 
eksisterende anlæg.

Ændringsforslag 278
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Anlæg med en produktion, der stiger 
med gennemsnitligt mere end 18 % årligt 
mellem referenceårene, for hvilke 
produktionsdataene blev brugt til 
tildeling, og det andet kalenderår af den 
igangværende handelsperiode, kan 
ansøge om en kvote fra reserven i henhold 
til stk. 6.

Or. en

Begrundelse

Nybyggede anlæg (de, der er bygget før forelæggelsen i artikel 11) kommer til at stå over for 
det problem, at de forefindes i referenceårene for tildelingsprocessen (benchmarking) og 
dækkes af forelæggelsen i artikel 11, men de kommer til at følge en afprøvningsplan for at øge 
produktionen jævnt. For at muliggøre en fair gratis tildeling på et klart juridisk grundlag for 
disse anlæg (i henhold til den fælles holdning for luftfartsselskaber i fællesskabsordningen)
bør der også inkluderes en regel for anlæg. 
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Ændringsforslag 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7 og 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6, [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 80 % af den mængde, der er fastlagt 
i overensstemmelse med foranstaltningerne 
i stk. 1, og derefter mindskes den gratis 
tildeling hvert år med lige store mængder, 
til den er nul i 2020.

7. Indtil der foreligger en international 
aftale og med forbehold af artikel 10b, skal 
den mængde gratis kvoter til anlæg, der 
ikke er dækket af stk. 2, i 2013 og alle de 
efterfølgende år udgøre 100 % af den 
mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med foranstaltningerne i 
stk. 1, og uden at den samlede 
kvotemængde i henhold til artikel 9 
ændres.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

Or. en

Begrundelse

Fremstillingsvirksomheder er generelt udsat for skarp international konkurrence. 
Auktionering påfører disse virksomheder og hele EU's økonomi uoverskuelige risici, hvor den 
ikke bidrager til direktivets miljømæssige målsætninger. Loftet er sat til 21 % og opnås med 
eller uden auktionering ved en konstant reducering af de til rådighed værende kvoter. Derfor 
bør fremstillingsvirksomhederne modtage gratis kvoter baseret på benchmarks, indtil en 
international aftale træder i kraft, som fastlægger lige vilkår mellem konkurrenter i en global 
målestok. 

Ændringsforslag 280
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], 
i 2013 udgøre 80 % af den mængde, der 
er fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

7. For de anlæg, der er anført i bilag 1 i 
direktivet, fastlægges ensartede 
benchmarks i hele Europa. Disse vedtages 
og kontrolleres inden for rammerne af en 
harmoniseret fremgangsmåde. På basis af 
disse benchmarks modtager anlæggene 
100 % gratis tildeling. Undtaget fra denne 
gratis tildeling er anlæg, som ikke 
producerer strøm med kraftvarmekobling.

Or. de

Begrundelse

På grund af det internationale konkurrencepres kan omkostninger, der opstår ved 
emissionshandel, der er begrænset til Europa, ikke videregives i produkterne. Dette ville 
påvirke konkurrenceevnen og medføre en flytning af produktionen til lande uden disse 
omkostninger på grund af klimabeskyttelsesprogrammer. Det er derfor nødvendigt at 
minimere omkostningerne gennem permanent gratis tildeling på basis af ambitiøse 
benchmarks, som også tilgodeser de tekniske muligheder.

Ændringsforslag 281
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], 
i 2013 udgøre 80 % af den mængde, der 
er fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Auktionering inden for fællesskabsordningen betyder maksimale udgifter for alle forbrugere 
uden ekstra støtte for CO2-reduktion. Det betyder intet andet end en ny skat på CO2, som skal 
betales af forbrugerne. For at spare op mod 55 mia. euro om året for EU-forbrugere og for at 
holde brændstofspriser 20-30 euro/MWh lavere uden at sætte spørgsmålstegn ved 
fællesskabsordningens effektivitet, bør det ikke baseres på auktionering. Gratis tildeling 
baseret på benchmarks og den faktiske produktion kan give mulighed for et 
omkostningseffektivt og miljøeffektivt instrument.

Ændringsforslag 282
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], 
i 2013 udgøre 80 % af den mængde, der 
er fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

7. For de anlæg, der er anført i bilag 1 i 
direktivet, fastlægges ensartede 
benchmarks i hele Europa. Disse vedtages 
og kontrolleres inden for rammerne af en 
harmoniseret fremgangsmåde. På basis af 
disse benchmarks modtager anlæggene 
100% gratis tildeling. Efter 2013 justeres 
den samlede tildeling til sådanne anlæg 
med den lineære faktor som omhandlet i 
artikel 9. Undtaget fra denne gratis 
tildeling er anlæg, som ikke producerer 
strøm med kraftvarmekobling.

Or. de

Begrundelse

I industrielle produktionsanlæg er det til stadighed nødvendigt at optimere 
energieffektiviteten for at kunne klare sig i den internationale konkurrence. På grund af det 
internationale konkurrencepres kan omkostninger, der opstår ved emissionshandel, der er 
begrænset til Europa, ikke videregives i produkterne.
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Ændringsforslag 283
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal 
den mængde gratis kvoter, der tildeles 
i medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, 
stk. 2], i 2013 udgøre 80 % af den 
mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og 
derefter mindskes den gratis tildeling 
hvert år med lige store mængder, til 
den er nul i 2020.

7. For de anlæg, der er opført i bilag 2aa, 
vil der blive defineret 
fællesskabspræstationsbenchmarks i 
henhold til en harmoniseret procedure.
Tildelingen af gratis kvoter til disse anlæg 
baseres på disse benchmarks.

Or. en

Begrundelse

Kvotetildelingen i henhold til gratis ambitiøse ydelsesbenchmarks ligesom auktionering
sikrer, at emissionsmålene nås til meget lavere priser. De, der yder de bedste præstationer, vil 
blive belønnet og ikke sat i en ugunstig situation i forhold til internationale konkurrenter:
EU's virksomheders konkurrenceevne kan beskyttes, indtil der indgås en international aftale.
Virksomheder vil basere deres beslutninger på investering i CO2-reducerende projekter eller 
på at bruge CO2-kvoter til overholdelse af deres forpligtelser afhængigt af markedsprisen.

Ændringsforslag 284
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3, artikel 6, stk. 2], i 2013 udgøre 
80 % af den mængde, der er fastlagt i 

7. For de anlæg, der er opført i bilag 2aa, 
vil der blive defineret fælles
ydelsesbenchmarks i henhold til en 
harmoniseret procedure Tildelingen af 



PE409.410v01-00 18/94 AM\730913DA.doc

DA

overensstemmelse med foranstaltningerne 
i stk. 1, og derefter mindskes den gratis 
tildeling hvert år med lige store mængder, 
til den er nul i 2020.

gratis kvoter til disse anlæg baseres på 
disse benchmarks.

Or. en

Begrundelse

Kvotetildelingen i henhold til gratis ambitiøse præstationsbenchmarks ligesom auktionering
sikrer, at emissionsmålene nås - men til meget lavere priser.

Ændringsforslag 285
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal
den mængde gratis kvoter, der tildeles 
i medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, 
stk. 2], i 2013 udgøre 80 % af den 
mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år 
med lige store mængder, til den er nul
i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 100 % af den mængde, der er 
fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er 79 % i 2020.

Or. en

Begrundelse

International konkurrence er et problem for alle virksomheder, der er omfattet af 
fællesskabsordningen. Kun elektricitetsgeneratorer synes ikke at være udsat for international 
konkurrence. Derfor anmoder vi om at beholde en gratis andel af kvoten til slutningen af 
perioden. Reduktionen af den gratis andel bør ikke overstige den lineære faktor i artikel 9, 
som fører til en reduktion på 21 %.
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Ændringsforslag 286
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8

Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 80 % af den mængde, der er fastlagt 
i overensstemmelse med foranstaltningerne 
i stk. 1, og derefter mindskes den gratis 
tildeling hvert år med lige store mængder, 
til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 80 % af den mængde, der er fastlagt 
i overensstemmelse med foranstaltningerne 
i stk. 1, og derefter justeres de gratis 
tildelinger med den lineære faktor som 
omhandlet i artikel 9.

Or. de

Begrundelse

Industrien har altid søgt og søger stadig at øge effektiviteten i produktionsanlæggene, og 
gennem selvforpligtende foranstaltninger er der allerede sket en reduktion af CO2-
emissionerne. For ikke at bringe det europæiske industriområde i fare bør der vælges en 
økonomisk forsvarlig reduktion af den gratis mængde. Da den lineære faktor som omhandlet i 
artikel 9 i sig selv er et meget ambitiøst reduktionsmål, er der incitamenter til yderligere 
reduktion af emissionerne samt muligheder for nye investeringer.

Ændringsforslag 287
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 8 og 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage 
gratis kvoter på op til 100 % af den 
mængde, der er fastlagt i henhold til 

8. I 2013 og i hvert følgende år frem til 
ikrafttrædelsen af en international aftale, 
der indeholder sammenlignelige 
foranstaltninger som defineret i artikel 
28, tildeles anlæg i sektorerne i bilag 2aa
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stk. 2 til 6. gratis kvoter på op til 100 % af den 
mængde, der er fastlagt i henhold til stk. 2 
til 6.

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Hvert femte år derefter skal 
Kommissionen revidere gratis kvoter til 
sektorer i henhold til bilag 2aa i lyset af 
kriterierne i artikel 28.

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

Alle bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner af den 
størrelsesorden, der er påkrævet for 
effektivt at håndtere klimaændringerne, 
og som er målelige, kontrollerbare og 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesmekanismer, tages også i 
betragtning, når de passende 
foranstaltninger for sektorerne i bilag 2aa 
gennemgås.

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

udgår

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

I stk. 8 og stk. 9 foreslås der meget komplekse procedurer. Energiintensive sektorer har i 
mellemtiden bevist over for Kommissionen, at de er udsat for international konkurrence og 
risikerer kulstoflækage.
Da der fastsættes foranstaltninger for tildeling med ændringen til stk. 7, bliver begge de 
oprindelige tekster i stk. 8 og stk. 9 forældede og erstattes.

Ændringsforslag 288
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 8 og 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på 
op til 100 % af den mængde, der er fastlagt 
i henhold til stk. 2 til 6.

8. I 2013 og i hvert følgende år frem til 
ikrafttrædelsen af en international aftale, 
der indeholder sammenlignelige 
foranstaltninger som defineret i artikel 
28, tildeles anlæg i sektorerne i bilag 2aa
gratis kvoter på op til 100 % af den 
mængde, der er fastlagt i henhold til stk. 2 
til 6.

Hvert femte år derefter skal 
Kommissionen revidere gratis kvoter til 
sektorer i henhold til bilag 2aa i lyset af 
kriterierne i artikel 28.

Alle bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner af den 
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størrelsesorden, der er påkrævet for 
effektivt at håndtere klimaændringerne, 
og som er målelige, kontrollerbare og 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesmekanismer, tages også i 
betragtning, når de passende 
foranstaltninger for sektorerne i bilag 2aa 
gennemgås.

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

udgår

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

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

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.
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Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. en

Begrundelse

Indtil der indgås en international aftale med accept af en global kulstofpris, forbliver 
kvoterne for EU's fremstillingsvirksomheder inden for EU's fællesskabsordning gratis. 
Bindende sektoraftaler skal overvejes ved revision af foranstaltningen.

Ændringsforslag 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

udgår

Or. en

Begrundelse

Auktionering inden for fællesskabsordningen betyder maksimale udgifter for alle forbrugere 
uden ekstra støtte for CO2-reduktion. Det betyder intet andet end en ny skat på CO2, som skal 
betales af forbrugerne. For at spare op mod 55 mia. euro om året for EU-forbrugere og for at 
bevare brændstofspriser 20-30 pund/MWh lavere uden at sætte spørgsmålstegn ved 
fællesskabsordningens effektivitet, bør det ikke baseres på auktionering. Gratis tildeling 
baseret på benchmarks og den faktiske produktion kan give mulighed for et 
omkostningseffektivt og miljøeffektivt instrument.
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Ændringsforslag 290
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

udgår

Or. de

Begrundelse

I en konsekvent fortsættelse af de i stk. 7 fastlagte tildelingsordninger er disse ordninger ikke 
mere nødvendige.

Ændringsforslag 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslag med koordinerende sigte.

Ændringsforslag 292
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

udgår

Or. de

Begrundelse

I en konsekvent fortsættelse af de i stk. 7 fastlagte tildelingsordninger er disse ordninger ikke 
mere nødvendige.

Ændringsforslag 293
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på 
op til 100 % af den mængde, der er 
fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i mangel af en ratificeret 
international aftale, som ville skabe 
rimelige vilkår for anlæg, der ikke 
primært fremstiller elektricitet, den 
mængde kvoter, der er fastlagt i henhold til 
stk. 1 til 6, 100 % gratis.
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Dette finder også anvendelse på anlæg, 
som ikke klart tildeles én sektor.

Or. en

Begrundelse

Auktionering af kvoter til fremstillingssektoren ville have negative økonomiske og sociale 
konsekvenser, da virksomheder vil blive tynget af omkostninger i forbindelse med 
auktionering og af de betydelige byrder, der pålægges energiintensive og navnlig 
elektrointensive virksomheder gennem indvirkningen på el-priserne. Flytning af produktionen 
til lande uden for EU vil også medføre højere emissioner, især når dette finder sted i mindre 
miljøeffektive faciliteter ("kulstoflækage"). Der skal fokuseres på de negative økonomiske 
konsekvenser ved auktionering for EU.

Ændringsforslag 294
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. I henhold til artikel 10b tildeles anlæg i 
sektorer med en betydelig risiko for 
kulstoflækage i 2013 og hvert følgende år 
frem til 2020 gratis kvoter på op til 100 % 
af den mængde, der er fastlagt i stk. 1 til 3, 
og uden at ændre den samlede mængde af 
kvoter i henhold til artikel 9. Dette 
inkluderer anlæg, der ikke kan tildeles 
særlige sektorer.

Or. en

Begrundelse

Berettigelsen til gratis kvoter skal ikke være afhængig af et bestemt år, men af risikoen for 
kulstoflækage. Hvis der fastlås en risiko for kulstoflækage, skal alle kvoter som beregnet 
ifølge benchmarkene være gratis.  

Afklaring af at tildeling sker ifølge benchmarks skal være i overensstemmelse med 
fællesskabsordningens sektorloft.
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Ændringsforslag 295
Philippe Busquin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

8. Jf. artikel 10b, i 2013 og hvert følgende 
år tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage alle
gratis kvoter af den mængde, der er fastlagt 
i henhold til stk. 1 til 3 og uden at ændre 
den samlede mængde kvoter i henhold til 
stk. 9.

Or. en

Begrundelse

Berettigelsen til gratis kvoter skal ikke være afhængig af et bestemt år, men af risikoen for 
kulstoflækage. Hvis der fastlås en risiko for kulstoflækage, skal alle kvoter som beregnet 
ifølge benchmarkene være gratis. 

Afklaring af, at tildeling ifølge benchmarks skal være i overensstemmelse med 
fællesskabsordningens sektorloft.

Ændringsforslag 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 

udgår
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sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

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

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

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

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

Or. en
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Begrundelse

Artikel 10a, stk. 9, er en altafgørende del af foranstaltningerne mod kulstoflækage og bør 
derfor flyttes til artikel 10b. 

Ændringsforslag 297
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

udgår

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

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

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Sletning af stk. 9 sker i forlængelse af ændringsforslaget til artikel 10a, stk. 8. 

Ændringsforslag 298
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

udgår

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

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende 
sektor eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 



AM\730913DA.doc 31/94 PE409.410v01-00

DA

kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Auktionering inden for fællesskabsordningen betyder maksimale udgifter for alle forbrugere 
uden ekstra støtte for CO2-reduktion. Det betyder intet andet end en ny skat på CO2, som skal 
betales af forbrugerne. For at spare op mod 55 mia. euro om året for EU-forbrugere og for at 
bevare brændstofspriserne 20-30 pund/MWh lavere uden at sætte spørgsmålstegn ved 
fællesskabsordningens effektivitet, bør det ikke baseres på auktionering. Gratis tildeling 
baseret på benchmarks og den faktiske produktion kan give mulighed for et 
omkostningseffektivt og miljøeffektivt instrument.
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Ændringsforslag 299
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

udgår

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

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

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

I en konsekvent fortsættelse af de i stk. 7 fastlagte tildelingsordninger er disse ordninger ikke 
mere nødvendige.

Ændringsforslag 300
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

udgår

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

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

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

I en konsekvent fortsættelse af de i stk. 7 fastlagte tildelingsordninger er disse ordninger ikke 
mere nødvendige.

Ændringsforslag 301
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9



AM\730913DA.doc 35/94 PE409.410v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Inden den 30. juni 2010 og hvert 4. år 
derefter reviderer Kommissionen bilag 1a. 
Resultatet af revisionen skal 
implementeres i 2020 og hvert 4. år 
herefter.

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

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

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

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
artikel 8, tager Kommissionen hensyn til, i 
hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker
tab af betydelige markedsandele til en 
lignende sektor eller delsektor, som 
arbejder i de tredjelande, der ikke 
pålægger tilsvarende begrænsninger på 
emissioner, til mindre kulstofeffektive 
anlæg uden for Fællesskabet, under 
hensyntagen til følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

c) den nuværende og forventede 
markedsstruktur, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

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

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

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 

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

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

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med det forklarende notat (s. 8) og betragtning n(20) med henblik på at 
sikre samme status for operatører inden for og uden for Fællesskabet.  

Risikoen for kulstoflækage forekommer, når producenter inden for og uden for EU-27 ikke 
udsættes for samme kulstofbegrænsninger, mens Kommissionens forslag begrænser analysen 
af risikoen for kulstoflækage ved sammenligning med de mindre kulstofeffektive anlæg uden 
for Fællesskabet uden hensyntagen til CO2 på grund af transport fra lande uden for Europa.

Ændringsforslag 302
Philippe Busquin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnits 1 to 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Inden den 30. juni 2010 og hvert 4. år 
derefter reviderer Kommissionen bilag 1a. 
Resultatet af revisionen skal 
implementeres i 2020 og hvert 4. år 
herefter.

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

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

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 

Ved den fastlæggelse af sektorerne, der er 
omhandlet i artikel 8, tager Kommissionen 
hensyn til, i hvilket omfang den 
pågældende sektor eller delsektor kan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter i produktpriserne, uden at 
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tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

der sker tab af betydelige markedsandele til 
anlæg, som opererer i lande uden for 
Fællesskabet, der ikke pålægger 
tilsvarende begrænsninger på emissioner, 
under hensyntagen til følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Rækken af industrier, der udsættes for kulstoflækage, skal revideres i 2016, og resultaterne 
skal implementeres i 2020 om nødvendigt. Denne procedure sørger for den maksimale 
planlægningssikkerhed og sikrer undgåelsen af kulstoflækage. 

Opdelingen af sektorer bør undgås, da dette vil føre til administrative problemer i forbindelse 
med implementeringen. I bestemmelsen af de kvalificerede sektorer er spørgsmålet om 
kulstofeffektivitet ikke relevant, men derimod deres operationers regulerende rammer, hvor 
effektiviteten påvirkes.

Ændringsforslag 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnits 1 to 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Så tidligt som muligt og senest den 30. 
juni 2010 fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

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

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

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

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter og den indirekte virkning af 
videreførelse af omkostningerne til CO2 i 
el-priser til produktpriserne, uden at der 
sker tab af konkurrenceevne til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne 

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

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

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

Or. en
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Begrundelse

De pågældende sektorer har behov for at have sikkerhed så tidligt som muligt, og der er ikke 
behov for at revidere dette igen allerede efter tre år. Den eneste grund til at genoverveje, 
hvilke sektorer der ville kvalificere sig til foranstaltninger, ville være for at vedtage en 
relevant international aftale med tilsvarende begrænsninger for industrien.
Beslutningstagningen bør være gennemsigtig og bør gennemføres i samråd med de 
pågældende sektorer og også tage højde for den indirekte virkning af videreførelse af 
omkostninger til CO2 til el-priser. Tab af markedsandel er kun et af de mulige kriterier for at 
måle tab af konkurrenceevne.

Ændringsforslag 304
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. Alle 
berørte sociale partnere skal høres.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at inddrage de sociale partnere for at skabe et retfærdigt system.

Ændringsforslag 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 30. juni 2009 fastlægger 
Kommissionen de sektorer, der er 
omhandlet i stk. 8, samt den procentdel 
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gratis kvoter, der tildeles anlæg inden for 
de pågældende sektorer.

Or. fr

Begrundelse

Den uvished, der på nuværende tidspunkt hæmmer de berørte sektorers 
investeringsbeslutninger, bør fjernes hurtigst muligt.

Ændringsforslag 306
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 30. juni 2009 og hvert 5. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Or. de

Begrundelse

Der kan opnås investerings- og planlægningssikkerhed for energiintensive industrier og 
delsektorer, hvis det på et tidligt tidspunkt bestemmes, hvilke sektorer der skal modtage 100 
% gratis tildeling. Statussen "energiintensiv" skulle så kun kontrolleres hvert femte år. For at 
fjerne konkurrenceulemper skal denne status være gældende, så længe der ikke findes en 
international aftale, som indeholder de samme reduktionsmål som EU-
emissionshandelssystemet.

Ændringsforslag 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 3 - indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Ændringsforslag 308
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 3 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked, såsom naboskab til lande og 
markeder, hvor den undersøgte sektor 
ikke er underlagt bindende mål, eller hvor 
anlæggene i nabolandene eller -
markederne ikke opfylder standarderne 
for lav kulstofeffektivitet, og 
produktmarked, og hvorvidt sektoren er 
udsat for international konkurrence
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Or. el

Begrundelse

Der findes sektorer, der ikke kan lægge omkostningerne til de påkrævede kvoter til prisen på 
deres produkter uden en betydelig reduktion af deres markedsandel til gavn for anlæg med 
mindre effektivitet med hensyn til kul uden for Fællesskabet i nabolandene. Det er altså 
nødvendigt, at disse sektorer får gratis kvoteoverdragelse pga. deres geografiske særkende.

Ændringsforslag 309
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastlæggelsen som omhandlet i afsnit 
1 tilgodeser Kommissionen også 
nødvendigheden af sikring af råstoffer i 
Fællesskabet.

Or. de

Begrundelse

Adgangen til råstoffer er i stigende grad ved at blive den væsentligste faktor for en vellykket 
økonomisk udvikling og er således af stor strategisk betydning. De massive omkostninger, 
som auktionering af emissionskvoter udgør for nogle brancher, vil betyde opgivelse af egen 
produktion og tilkøb fra tredjelande, hvilket vil medføre en stigende importafhængighed.

Den vil også medføre flytning af produktionen til tredjelande med råstoffer.

Ændringsforslag 310
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastlæggelsen som omhandlet i afsnit 
1 tilgodeser Kommissionen også 
nødvendigheden af sikring af råstoffer i 
Fællesskabet. Råstoffer er en vigtig faktor 
for en vellykket økonomisk udvikling i 
Fællesskabet, og en langsigtet sikring af 
råstoffer er derfor af central betydning.

Or. de

Begrundelse

Adgangen til råstoffer er i stigende grad ved at blive den væsentligste faktor for en vellykket 
økonomisk udvikling og er således af stor strategisk betydning. De massive omkostninger, 
som auktionering af emissionskvoter udgør for nogle brancher, vil betyde opgivelse af egen 
produktion og tilkøb fra tredjelande, hvilket vil medføre en stigende importafhængighed.

Den vil også medføre flytning af produktionen til tredjelande med råstoffer.

Ændringsforslag 311
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne problematik elimineres i vid udstrækning ved indførelse af benchmarkmodellen. Stillet 
over for de stærkt forøgede energipriser understøtter benchmark samtidigt investering i mere 
effektive teknologier, hvilket så giver en konkurrencefordel.
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Ændringsforslag 312
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet 
en analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Driftsledere af el-intensive anlæg i 
henhold til artikel 3 ua) modtager en 
mængde kvoter helt gratis, som beregnes 
på grundlag af deres årlige el-forbrug 
(gennemsnittet for årene 2008-2022) 
ganget med en CO2 -emissionsfaktor for 
el-produktion i Fællesskabet

Denne tildeling baseres på 
effektivitetsbenchmarks (el forbrugt pr. 
produceret produktenhed).

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a

udgår

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.
Ved vurderingen af, hvilke 
foranstaltninger der er passende, tages 
der også hensyn til bindende 
sektoraftaler, som fører til globale 
emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og 
verificeres og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Or. en
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Begrundelse

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Ændringsforslag 313
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde 

af kulstoflækage

Foranstaltninger til støtte for visse 
elintensive virksomheder

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet 
en analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Driftsledere af elintensive anlæg i 
henhold til definitionen i artikel 3 litra ua 
modtager gratis tildeling af kvoter i 
forhold til størrelsen af CO2-emissionerne 
ved produktion af den forbrugte el. 
Tildelingen beregnes på basis af 
benchmarks.

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a

udgår

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.
Ved vurderingen af, hvilke 
foranstaltninger der er passende, tages 
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der også hensyn til bindende 
sektoraftaler, som fører til globale 
emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og 
verificeres og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Or. de

Begrundelse

Omkostningerne ved fuldstændig auktionering afholdes i sidste ende af elforbrugeren, da 
omkostningerne i fuldt omfang lægges over på elprisen. Det medfører en betydelig ekstra 
udgift for anlæg i den elintensive industri, hvis internationale konkurrenceevne dermed er 
truet. Med henblik på at opretholde den internationale konkurrenceevne og forebygge en 
afvandring skal disse anlæg kunne modtage gratis tildeling af kvoter for at kompensere for 
omkostningerne ved de højere elpriser.

Ændringsforslag 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde 

af kulstoflækage

Importørernes forpligtelse til at returnere 
kvoter

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 

1. Fra den 1. januar 2013 gælder det for 
importører af varer som defineret i 
henhold til stk. 2 nedenfor, og for hvilke 
der er fastlagt en metode i henhold til stk. 
3, at de henholdsvis skal returnere og er 
berettiget til at modtage gratis kvoter på 
den i stk. 3 anførte måde.
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passende forslag, som kan omfatte:
- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

2. De i stk. 1 anførte bestemmelser finder 
anvendelse på produkter, som udgør en 
risiko for kulstoflækage, og som hidrører 
fra lande, som - når det gælder højt 
udviklede lande - ikke har påtaget sig 
forpligtelser, som kan sammenlignes med 
EU's forpligtelser med hensyn til at 
nedbringe emissionerne af drivhusgasser, 
og som - når det gælder nye vækstlande -
ikke har taget passende nye initiativer, 
som er målbare og let tilgængelige, og 
som kan efterprøves. Kommissionen vil 
senest den 30. juni 2010 i henhold til den i 
artikel 23, stk. 2, fastsatte procedure og 
med udgangspunkt i resultaterne af de 
internationale forhandlinger fastlægge 
listen over oprindelseslande, som er 
omfattet af disse bestemmelser.

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

Kommissionen vil, ligeledes i henhold til 
den i artikel 23, stk. 2, fastsatte procedure, 
fastlægge listen over sektorer og 
produkter, som er omfattet af disse 
bestemmelser. Det vil ske ved vurdering af 
risikoen for emissioner, idet der tages 
udgangspunkt i de sektorer, der er 
omhandlet i artikel 10a, stk. 8, samt 
følgende kriterier:

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

(a) kvotehandelsordningens indvirkning 
på produktionsomkostningerne i form af 
marginalomkostninger (herunder via 
alternativomkostninger) i forbindelse med 
gratis tildeling eller i form af 
gennemsnitlige omkostninger i 
forbindelse med auktion;

(b) i hvilket omfang det er muligt for 
anlæg inden for den omhandlede sektor at 
reducere emissionsniveauet eksempelvis 
ved anvendelse af de mest effektive 
teknologier;
(c) markedsstrukturen, det geografiske 
marked og markedet for de omhandlede 
produkter samt i hvilket omfang sektoren 
er udsat for international konkurrence;
(d) konsekvenserne af klimaændringerne 
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og den energipolitik, der er iværksat eller 
planlagt uden for EU i de omhandlede 
sektorer;
(e) den forventede udvikling, hvad angår 
den globale og den regionale efterspørgsel 
for hver enkelt sektor;
(f) prisen for transport af varer for den 
pågældende sektor; 
(g) investeringsomkostningernes omfang 
ved opførelse af en ny produktionsenhed 
inden for den omhandlede sektor.
De i stk. 1 anførte bestemmelser finder 
ikke anvendelse på import af varer, som 
er produceret i lande eller regioner, som 
er tilknyttet den europæiske 
emissionshandelsordning i henhold til 
bestemmelserne i artikel 25 i nærværende 
direktiv.
3. Antallet af kvoter, som det pålægges 
importørerne at returnere, svarer til 
forskellen mellem følgende:
- dels den gennemsnitlige emission af 
drivhusgasser pr. ton, der produceres, 
beregnet på baggrund af produktionen af 
disse varer i Fællesskabet samlet set 
multipliceret med importen af sådanne 
varer, målt i tons. I forbindelse med denne 
beregning kan den gennemsnitlige 
emission erstattes med en gunstigere 
emissionsfaktor, hvis importøren kan 
godtgøre, via en undersøgelse, som er 
fortaget af en verificeringsinstitution, som 
er akkrediteret af EU, at emissionen i 
forbindelse med den produktionsproces, 
der er anvendt ved fremstillingen af de 
omhandlede produkter, er mindre end det 
gennemsnitlige emissionsniveau i EU;
- og dels det gennemsnitlige antal kvoter, 
der tildeles gratis til produktionen af disse 
varer i Fællesskabet samlet set.
Forskellen mellem den første og den 
anden aggregerede størrelse bestemmer -
hvis den er positiv - antallet af kvoter, som 
importørerne skal returnere eller - hvis 
den er negativ - det antal kvoter, de har 
ret til at modtage gratis.
Ved bestemmelsen af omfanget af den 
gennemsnitlige emission af drivhusgasser 
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som følge af produktionen af de 
forskellige varer eller kategorier af varer i 
Fællesskabet samlet set tager 
Kommissionen, i henhold til den i artikel 
23, stk. 2, fastlagte procedure, hensyn til 
den verificerede emissionsrapportering 
som fastlagt ved artikel 14.
4. Kommissionen kan med henblik på at 
lette beregningsmåden, hvad angår 
returnering af kvoter i forbindelse med 
import i henhold til stk. 3, pålægge 
driftslederne at afgive erklæringer om 
produktionen af de omhandlede varer 
samt pålægge dem verifikationer, som er 
uafhængige af sådanne erklæringer, i 
henhold til de retningslinjer, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 14 og 15. 
Forpligtelserne kan omfatte angivelse af, 
hvilke emissionsniveauer - for så vidt der 
er tale om emissioner, som er omfattet af 
EU's kvotehandelsordning - der optræder 
i forbindelse med fremstillingen af den 
enkelte vare eller kategori af varer.
5. Ved en forordning, der vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2, fastsættes 
betingelserne for returnering eller gratis 
tildeling af kvoter, når det gælder 
importører. Ved forordningen fastsættes 
ligeledes, hvordan en importør, som er 
omfattet af denne artikel, skal angive 
returneringen af kvoter, som er påkrævet i 
henhold til mængden af importerede 
varer.
6. Det samlede antal kvoter, som 
medlemsstaterne kan sætte på auktion i 
henhold til artikel 10, forhøjes med det 
antal kvoter, der returneres af 
importørerne ved opfyldelsen af den 
forpligtelse, der er fastsat ved stk. 1, og 
fratrækkes det antal kvoter, importørerne 
modtager i henhold til samme stykke. 
Disse ændringer fordeles mellem 
medlemsstaterne i henhold til 
forskrifterne i artikel 10, stk. 2.
7. Den ekstraindtægt ved auktion, der 
skabes som følge af kravet om importørers 
returnering af kvoter, fordeles mellem 
medlemsstaterne i henhold til de 
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retningslinjer, der er anført i stk. 6. 50 % 
af ekstraindtægterne overfører 
medlemsstaterne til den globale 
tilpasningsfond.
8. Importøren kan ved opfyldelsen af sin 
returneringsforpligtelse som omhandlet i 
stk. 1 anvende kvoter, ERU'er eller 
CER'er op til den procentdel, der blev 
benyttet af driftslederne det foregående 
år, eller importøren kan anvende kvoter 
fra et tredjelands ordning for handel med 
emissionsrettigheder, for så vidt denne er 
anerkendt som svarende til et 
restriktionsniveau, der er ækvivalent med 
fællesskabsordningen.
9. Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage.
Analyserapporten ledsages af passende 
forslag, som navnlig tager sigte på at 
tilpasse andelen af gratis kvoter, som de 
pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a.
Det skal ligeledes fremgå af rapporten, 
hvor langt man er nået med 
gennemførelsesforanstaltningerne 
vedrørende indførelse af en ordning for 
tilpasning ved grænserne som fastlagt ved 
stk. 1-8.
Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Or. fr
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Begrundelse

For at give de økonomiske aktører sikkerhed, hvad angår tiden efter Kyoto, bør man allerede 
nu fastlægge vilkårene for indførelse af en eventuel ordning for tilpasning ved grænserne, 
som omfatter europæiske importører af varer fra lande, som står uden for en international 
aftale, og dermed behandler sådanne importører på lige fod med de europæiske 
erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle
passende forslag, som kan omfatte:

1. Anlæg i energiintensive sektorer og 
delsektorer, som forbruger elektricitet som 
anført i artikel 2, stk. 4, litra b), 3. og 4. 
led, i direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 
2003 om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet, modtager 
kompensation for kulstofomkostningerne, 
der indgår i prisen for den elektricitet, de 
køber, i form af gratis tildelinger, også 
benævnt kompensationstildelinger for 
indirekte emissioner. Bestemmelsen er 
gældende, så længe der ikke eksisterer 
nogen tilfredsstillende international 
aftale, som defineret ved artikel 28, stk. 1, 
der finder anvendelse på denne type 
anlæg.

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

Bruttoomfanget af sådanne 
kompensationstildelinger for indirekte
emissioner svarer til produktet af det 
årlige elektricitetsforbrug i de berørte 
anlæg multipliceret med det 
gennemsnitlige omfang af 
kulstofemissionerne i EU i forbindelse 
med den marginale (kulstofbaserede) 
elektricitetsproduktion, nemlig 
0,9 t/MWh. Det årlige elektricitetsforbrug 
defineres som gennemsnittet af det 
verificerede forbrug i de forudgående tre 
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år.
– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.

Nettoomfanget af 
kompensationstildelingerne for indirekte 
emissioner beregnes for det enkelte 
anlæg, idet bruttoomfanget korrigeres ved 
anvendelse af en korrektionskoefficient, 
der svarer til afvigelsen fra 
referenceværdien for den energimæssige 
ydeevne, der er fastsat for den enkelte 
berørte industrielle proces.
Kompensationstildelingerne for indirekte 
emissioner fratrækkes for hver enkelt 
medlemsstat omfanget af tildelinger, der 
sættes på auktion for 
elektricitetsproducenterne.
2. Fra den 1. januar 2013 gælder det for 
importører og eksportører af varer som 
defineret i henhold til stk. 3 nedenfor, og 
for hvilke der er fastlagt en metode i 
henhold til stk. 4, at de henholdsvis skal 
returnere og er berettiget til at modtage 
gratis kvoter på den i stk. 4 anførte måde.
De i stk. 2 anførte bestemmelser finder 
anvendelse på produkter, som udgør en 
risiko for kulstoflækage, og som hidrører 
fra lande, som - når det gælder højt 
udviklede lande - ikke har påtaget sig 
forpligtelser, som kan sammenlignes med 
EU's forpligtelser med hensyn til at 
nedbringe emissionerne af drivhusgasser, 
og - når det gælder de udviklingslande, 
som i økonomisk henseende er længst 
fremme - ikke har taget passende nye 
initiativer, som måles, verificeres og 
oplyses i henhold til internationalt 
anerkendte metoder.
3. Kommissionen kan med henblik på at 
lette beregningsmåden, hvad angår 
returnering af kvoter i forbindelse med 
import i henhold til stk. 4, pålægge 
driftslederne at afgive erklæringer om 
produktionen af de omhandlede varer 
samt pålægge dem verifikationer, som er 
uafhængige af sådanne erklæringer, i 
henhold til de retningslinjer, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 14 og 15. 
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Forpligtelserne kan omfatte angivelse af, 
hvilke emissionsniveauer - for så vidt der 
er tale om emissioner, som er omfattet af 
EU's kvotehandelsordning - der optræder 
i forbindelse med fremstillingen af den 
enkelte vare eller kategori af varer.
4. Ved en forordning, der vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2, fastsættes 
betingelserne for returnering eller gratis 
tildeling af kvoter, når det gælder 
importører. Ved forordningen fastsættes 
ligeledes, hvordan en importør, som er 
omfattet af denne artikel, skal angive 
returneringen af kvoter, som er påkrævet i 
henhold til mængden af importerede 
varer.
5. Det samlede antal kvoter, som det 
beføjede fællesskabsorgan kan sætte på 
auktion i henhold til artikel 10, forhøjes 
med det antal kvoter, der returneres af 
importørerne ved opfyldelsen af den 
forpligtelse, der er fastsat ved stk. 2, og 
fratrækkes det antal kvoter, eksportørerne 
modtager i henhold til samme stykke. 
Disse ændringer fordeles mellem 
medlemsstaterne i henhold til 
bestemmelserne i samme stykke.
6. Den ekstraindtægt ved auktion, der 
skabes som følge af kravet om importørers 
returnering af kvoter, indbetales til en 
EU-fond, som er bestemt til forskning og 
udvikling vedrørende energi og 
bekæmpelse af klimaændringer.
7. Importøren kan ved opfyldelsen af sin 
returneringsforpligtelse som omhandlet i 
stk. 2 anvende kvoter, ERU'er eller 
CER'er op til den procentdel, der blev 
benyttet af driftslederne det foregående 
år, eller importøren kan anvende kvoter 
fra et tredjelands ordning for handel med 
emissionsrettigheder, for så vidt denne er 
anerkendt som svarende til et 
restriktionsniveau, der er ækvivalent med 
fællesskabsordningen.
8. Senest den 30. juni 2010 skal 
Kommissionen, i henhold til den 
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procedure, der er anført i artikel 23, stk. 
2, vedtage bestemmelser, som åbner 
mulighed for, at eksportører af varer som 
defineret i stk. 2 ovenfor kan modtage 
gratis kvoter på grundlag af 
Fællesskabets register i forbindelse med 
Fællesskabets eksport efter den 1. januar 
2013. Der etableres en kvotereserve til 
dette formål, som udgør x % (x<2 %) af 
Fællesskabets samlede antal kvoter.
9. Kommissionen skal inden den 30. juni 
2009 undersøge de juridiske forhold, der 
skal tages i betragtning for at sikre, at 
dette værktøj er i overensstemmelse med 
den internationale handelsret. 
Kommissionen skal i påkommende 
tilfælde ligeledes udarbejde en oversigt og 
en tidsplan for underretning af de øvrige 
berørte lande og drøftelser med disse om, 
hvorledes de påviste problemer behandles 
på den mest tilfredsstillende måde.
10. Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af passende 
forslag, som tager sigte på at tilpasse
andelen af gratis kvoter, som de 
pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a.

Det skal ligeledes fremgå af rapporten, 
hvor langt man er nået med 
gennemførelsesforanstaltningerne 
vedrørende indførelse af en ordning for 
tilpasning ved grænserne som fastlagt ved 
stk. 2-10.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
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størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Or. fr

Ændringsforslag 316
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde 
af kulstoflækage

Foranstaltninger til støtte for elintensive 
virksomheder.

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet 
en analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Driftsledere af elintensive anlæg i 
henhold til definitionen i artikel 3 litra ua 
modtager gratis tildeling af kvoter i 
forhold til størrelsen af CO2-emissionerne 
ved produktion af den forbrugte el. 
Tildelingen beregnes på basis af 
benchmarks.

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a

udgår

– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.
Ved vurderingen af, hvilke 
foranstaltninger der er passende, tages 
der også hensyn til bindende 
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sektoraftaler, som fører til globale 
emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og 
verificeres og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Or. de

Begrundelse

På grund af den planlagte fuldstændige auktionering lægger elselskaberne i fuldt omfang 
omkostningerne til elproduktionen over på elprisen. Omkostningerne afholdes således i sidste 
ende af elforbrugeren. Det medfører en betydelig ekstra udgift for industrielle anlæg med 
elforbrug og især anlæg i den elintensive industri, hvis internationale konkurrenceevne 
dermed er truet.

Ændringsforslag 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

– inddragelse i fællesskabsordningen af - en tilpasning af antallet af gratis kvoter, 
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importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er fastlagt 
i henhold til artikel 10a.

der modtages som kompensation for den 
indirekte virkning af, at udgifterne til CO2
videreføres i el-priserne for de sektorer, 
der er fastlagt i henhold til artikel 10a som 
værende særligt berørt af disse udgifter.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Or. en

Begrundelse

De påvirkede sektorer har behov for at have sikkerhed vedrørende den fremtidige virkning af 
emissionshandelsordningen så tidligt som muligt for at træffe beslutninger om fremtidige 
investeringer. Undersøgelsen skal også omfatte behandling af videreførelsen af 
omkostningerne til CO2 til elpriserne for de sektorer, som har højere indirekte emissioner end 
direkte emissioner, og som derfor navnlig påvirkes af elpriserne.

Ændringsforslag 318
Philippe Busquin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 

1. Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger forbundet 
med COP 131og omfanget af deres bidrag 
til globale drivhusgasemissionsreduktioner 
samtidighed med at den tilvejebringer 
tilsvarende behandling af konkurrerende 
industrier ved at opfylde kriterierne i stk. 
3, og efter drøftelser med alle relevante 
sociale partnere - Europa-Parlamentet og 
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en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Rådet en analyserapport om situationen 
specielt i de energiintensive sektorer og 
delsektorer, for hvilke det er konstateret, at 
de er udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage. 

2. Den i stk. 1 omtalte analyserapport 
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som tager højde for tidshorisonten indtil 
fuld gennemførelse og omfatter:

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som alle sektorer omfattet af artikel 10a 
modtager

- inddragelse i fællesskabsordningen af
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

- for lækagevirkninger, der ikke er dækket 
af andre tiltag, kulstofudligningssystemer 
for eksportører og importører af produkter, 
som produceres af sektorer eller 
delsektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a. Sådanne systemer reducerer 
ikke kvotemarkedets likviditet.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og verificeres 
og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som overholder de 
relevante kriterier i stk. 3, og som kan 
overvåges og verificeres og er underlagt 
obligatoriske håndhævelsesordninger.

1 Den 13. konference for parterne i FN's 
rammekonvention om klimaændringer og det 3. 
møde for parterne i Kyoto-protokollen afholdt i 
Bali, Indonesien, fra den 3. til den 14. december 
2007.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af at kun internationale aftaler inden for rammerne af FN's rammekonvention om 
klimaændringer anerkendes. Introduktion af kriterier for en international aftale. Situationen 
vurderes for hele fremstillingsindustrien, men med vægt på energiintensive industrier. En 
international aftale skal også vurderes med hensyn til dens tidshorisont for gennemførelse. 
Kulstofudligning er en supplerende valgmulighed, begrænses ikke til medtagelse i 
emissionshandelsordningen og bør ikke øge byrden for EU-anlæg, der er underlagt 
emissionshandelsordningen.
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Ændringsforslag 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i januar
2011 - i tilfælde af at der ikke er opnået 
en omfattende international aftale for 
perioden efter 2012, under hensyntagen 
til indenlandske foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissioner uden 
for Fællesskabet, efter drøftelser med alle 
relevante sociale partnere - Europa-
Parlamentet og Rådet en analyserapport om 
situationen i de energiintensive sektorer og 
delsektorer, for hvilke det er konstateret, at 
de er udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage. Analyserapporten ledsages 
af eventuelle passende forslag, som kan 
omfatte:

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a
– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

– justering af inddragelse i 
fællesskabsordningen af importører af 
produkter, som produceres af sektorer eller 
delsektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a.

- andre direkte foranstaltninger til sikring 
af globalt konkurrerende EU-industriers 
konkurrenceevne, uden at 
fællesskabssystemets miljømæssige 
effektivitet undermineres.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
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underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Or. en

Ændringsforslag 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

1. Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner samtidig 
med at den tilvejebringer tilsvarende 
behandling af konkurrerende industrier
og efter drøftelser med alle relevante 
sociale partnere - Europa-Parlamentet og 
Rådet en analyserapport om situationen 
specielt i de energiintensive sektorer og 
delsektorer for at konstatere i hvor høj 
grad de er udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage i henhold til stk. 3:

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

2. Den i stk. 1 omtalte analyserapport 
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som tager højde for tidshorisonten indtil 
fuld gennemførelse og omfatter:

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og verificeres 
og er underlagt obligatoriske 

a) en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a
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håndhævelsesordninger.
b) for lækagevirkninger, der ikke er 
dækket af andre tiltag, 
kulstofudligningssystemer for eksportører 
og importører af produkter, som 
produceres af sektorer omfattet af artikel 
10a. Sådanne systemer reducerer ikke 
kvotemarkedets likviditet
c) en tilpasning af antallet af gratis 
kvoter, der modtages som kompensation 
for den indirekte virkning af, at 
udgifterne til CO2 videreføres i el-priserne 
for de sektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 3 som værende særligt berørt af 
disse videreførte udgifter. Kvoter for 
kompensationen af videreførelse af 
udgifter til CO2 vil være ekstra og trækkes 
fra de kvoter, der tildeles i henhold til 
artikel 10, stk. 1, og er ikke omfattet af 
artikel 12, stk. 1 og 3.
Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som indeholder 
bestemmelse om tilsvarende behandling af 
konkurrerende industrier, og som kan 
overvåges og verificeres og er underlagt 
obligatoriske håndhævelsesordninger.
3. Ved den fastlæggelse, der er omhandlet 
i første afsnit, tager Kommissionen 
hensyn til, i hvilket omfang den 
pågældende sektor eller delsektor kan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter i produktpriserne, uden at 
der sker tab af betydelige markedsandele 
til anlæg, som opererer i lande uden for 
Fællesskabet, som ikke har pålagt 
tilsvarende og kontrollerbare 
begrænsninger på emissioner, under 
hensyntagen til følgende:
a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne,
b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at 
anvende de mest effektive teknikker,
c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
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sektoren er udsat for international 
konkurrence,
d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for
Fællesskabet, på de berørte sektorer,
da) virkningen af videresendelse af CO2 –
omkostninger til elpriserne i den berørte 
sektor eller delsektor.
Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
23, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

En international aftales potentiale for reelle globale emissionsreduktioner bør analyseres. 
Der bør være foranstaltninger til rådighed til at øge bidraget fra ETX-sektorerne, men også 
til at bekæmpe væsentlige risici for lækage. Det, der vælges først, bør være gratis kvoter.

Der bør tildeles yderligere kvoter, hvis der påvises en risiko for kulstoflækage som følge af 
videregivelse af CO2-priser til el-intensive sektorer. Dette vil, hvis det undtages fra 
forpligtelsen til årlig returnering, og hvis overførsel ikke er tilladt, ikke have en negativ 
indvirkning på driftsledere, der er underlagt auktionering.

Ændringsforslag 321
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for visse Foranstaltninger til støtte for 
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energiintensive industrisektorer i tilfælde 
af kulstoflækage

industrisektorer i tilfælde af kulstoflækage

Or. en

Ændringsforslag 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Or. en

Begrundelse

De påvirkede sektorer har behov for at have sikkerhed vedrørende den fremtidige virkning af 
emissionshandelsordningen så tidligt som muligt for at træffe beslutninger om fremtidige 
investeringer.

Ændringsforslag 323
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 b – stk. 1 - indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer og 
energisektorer, for hvilke det er 
konstateret, at de er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage. Analyserapporten 
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som kan omfatte:

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om kulstoflækage bør håndteres på behørig vis og ved vedtagelse af 
forudsigelige lovgivningsmæssige rammer. Derfor er de spørgsmål, der bør løses hurtigst 
muligt og i god tid før 2011, en definition af, hvilke industrier der er særligt udsatte for faren 
for kulstoflækage og de relevante foranstaltninger til hindring heraf.
Energisektoren, der i nogle medlemsstater fungerer som flere isolerede energimarkeder, er 
sårbar over for kulstoflækage i samme udstrækning som energi-intensive sektorer og bør 
medtages i Kommissionens rapport.

Ændringsforslag 324
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2010 - med udgangspunkt i 
resultaterne af de internationale 
forhandlinger og omfanget af deres bidrag 
til globale drivhusgasemissionsreduktioner 
og efter drøftelser med alle relevante 
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partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

sociale partnere - Europa-Parlamentet og 
Rådet en analyserapport om situationen i 
sektorer og delsektorer, for hvilke det er 
konstateret, at de er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage. Analyserapporten 
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som kan omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 325
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i 
september 2009 efter drøftelser med alle 
relevante sociale partnere - Europa-
Parlamentet og Rådet en analyserapport om 
situationen i de energiintensive sektorer og 
delsektorer, for hvilke det er konstateret, at 
de er udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage. Kun en international aftale 
med de samme reduktionsmål, som 
pålægges medlemsstaterne, kan ophæve 
foranstaltningerne til understøttelse af 
visse energiintensive sektorer som 
omhandlet i denne artikel. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte: 

Or. de

Begrundelse

 Se artikel 1 – stk. 8.
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Ændringsforslag 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

- for specifikke sektorer inddragelse i 
fællesskabsordningen af importører af 
produkter, som produceres af sektorer eller 
delsektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a.

Or. en

Begrundelse

Inddragelse i fælleskabsordningen af importører kunne måske virke for sektorer uden 
omfattende downstream-sektorer, men det ville ikke virke for de fleste andre sektorer, da det 
ville udsætte deres downstream-transaktioner for regionalt pålagte højere varepriser uden 
beskyttelse på hjemme- eller eksportmarkeder. Da det endvidere er usandsynligt, at EU kunne 
inddrage importører fra ikke-bilag I-lande med fælles men differentierede mål, bør dette ikke 
overvejes som et alternativ til gratis kvoter, mens der ventes på global sammensmeltning 
mellem politikker.

Ændringsforslag 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter 
med henblik på at give kompensation for 
den indirekte virkning af, at CO2-
omkostningerne videreføres til elpriserne, 
til de sektorer, der som fastlagt i artikel 
10a i særlig grad må antages at blive 
påvirket af disse omkostninger.
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Or. en

Begrundelse

Uden at ændre det overordnede mål, en tilpasning af andelen af kvoter, skal undersøgelsen 
også omfatte overvejelser vedrørende videreførelsen af CO2-omkostningerne til elpriserne for 
de sektorer, der har højere indirekte emissioner end direkte emissioner, og af denne grund i 
særlig grad er berørt af elpriserne.

Ændringsforslag 328
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- supplerende foranstaltninger såsom 
tildeling af gratis emissionsrettigheder på 
grundlag af de CO2-omkostninger, der er 
indregnet i elektricitetsprisen til sårbare 
energiintensive sektorer, som i modsat 
fald - som følge af de direkte og indirekte 
omkostninger i forbindelse med 
emissionshandelen - ville miste deres 
konkurrencemæssige stilling på 
verdensmarkedet, på basis af artikel 10a.

Or. nl

Begrundelse

Eftersom kraftværkerne fra 2013 må betale for alle emissionsrettigheder og kan indregne 
disse 100 % i priserne til bl.a. elektricitetsintensive industrier, bliver omkostningerne i 
Europa så høje for disse, at deres konkurrencemæssige stilling på verdensmarkedet bringes i 
fare. Sådanne industrier opererer på et globalt marked og kan ikke inkludere regionale 
omkostningselementer i prisen.
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Ændringsforslag 329
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En international aftale, der omfatter 
energiintensive industrier, som er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage, 
eller en sektorspecifik international aftale 
vedrørende sådanne industrier, skal 
mindst opfylde følgende kriterier for at 
give lige vilkår på installationsniveau for 
sektorer, som anses for at være udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage: 

a) lande, der repræsenterer en kritisk 
masse på mindst 85 % af 
verdensproduktionen, herunder de største 
nye markeder, skal deltage, 

b) ækvivalente CO2-udledningsmål

c) ensartede systemer til nedbringelse af 
emissioner, der har samme virkningsgrad, 
og er baseret på benchmarks samt er 
pålagt af alle deltagende lande, eller fra 
lande med ikkeækvivalente CO2-
udledningsmål i sektorer, der er dækket af 
EU's emissionshandelsordning,

d) konkurrerende materialer skal være 
underlagt ensartede restriktioner, der 
tager hensyn til livscyklusaspekter.

e) et effektivt internationalt overvågnings-
og kontrolsystem,

f) en bindende tvistbilæggelsesordning og 
klare sanktionsregler, der er 
sammenlignelige med EU-systemet.

Or. en
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Begrundelse

En international aftale vil kun hindre kulstoflækage, hvis den opfylder visse kriterier, som 
stiller konkurrerende sektorer lige.

Ændringsforslag 330
Philippe Busquin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En international aftale, der omfatter 
energiintensive industrier, som er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage, 
eller en sektorspecifik international 
aftale vedrørende sådanne industrier, 
skal mindst opfylde følgende kriterier for 
at give lige vilkår på installationsniveau 
for sektorer, som anses for at være udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage:

a) lande, der repræsenterer en kritisk 
masse på mindst 85 % af 
verdensproduktionen, herunder de 
største nye markeder, skal deltage, 

b) ækvivalente CO2-udledningsmål
c) ensartede systemer til nedbringelse af 
emissioner, der har samme 
virkningsgrad, og er baseret på 
benchmarks samt er pålagt af alle 
deltagende lande, eller fra lande med 
ikkeækvivalente CO2-udledningsmål i 
sektorer, der er dækket af EU's 
emissionshandelsordning,

d) konkurrerende materialer skal være 
underlagt ensartede restriktioner, der 
tager hensyn til livscyklusaspekter.

e) et effektivt internationalt 
overvågnings- og kontrolsystem,
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f) en bindende tvistbilæggelsesordning og 
klare sanktionsregler, der er 
sammenlignelige med EU-systemet.

Or. en

Begrundelse

En international aftale vil kun hindre kulstoflækage, hvis den opfylder visse kriterier, som 
stiller konkurrerende sektorer lige.

Ændringsforslag 331
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En international aftale, der omfatter 
energiintensive industrier, som er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage, 
eller en sektorspecifik international aftale 
vedrørende sådanne industrier, skal 
mindst opfylde følgende kriterier for at 
give lige vilkår på installationsniveau for 
sektorer, som anses for at være udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage:
a) lande, der repræsenterer en kritisk 
masse på mindst 85 % af 
verdensproduktionen, herunder de største 
nye markeder, skal deltage, 
b) ækvivalente CO2-udledningsmål
c) ensartede systemer til nedbringelse af 
emissioner, der har samme virkningsgrad, 
og er baseret på benchmarks samt er 
pålagt af alle deltagende lande, eller fra 
lande med ikkeækvivalente CO2-
udledningsmål i sektorer, der er dækket af 
EU's emissionshandelsordning,
d) konkurrerende materialer skal være 
underlagt ensartede restriktioner, der 
tager hensyn til livscyklusaspekter.
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e) et effektivt internationalt overvågnings-
og kontrolsystem,
f) en bindende tvistbilæggelsesordning og 
klare sanktionsregler, der er 
sammenlignelige med EU-systemet.

Or. en

Begrundelse

En international aftale vil kun hindre kulstoflækage, hvis den opfylder visse kriterier, som 
stiller konkurrerende sektorer lige.

Ændringsforslag 332
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 10 ba

Kommissionen skal fremsætte et forslag 
til en kompensationsordning, som skal 
udligne de indirekte omkostninger, der er 
et resultat af de højere elpriser, som 
skyldes fællesskabsordningen. Dette 
forslag skal være foreneligt med 
Fællesskabets bestemmelser om 
statsstøtte."

Or. en

Begrundelse

Lovgivningen om statsstøtte er meget streng. Derfor skal Kommissionen fremsætte et forslag 
til, hvorledes man bedst kompenserer for de indirekte elektricitetsomkostninger, der følger af 
emissionshandelsordningen.
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Ændringsforslag 333
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 10 ba

Foranstaltninger til støtte for 
energiintensive industrier i tilfælde af 

indirekte kulstoflækage
Senest i juni 2009 fremlægger 
Kommissionen efter at have hørt alle 
relevante arbejdsmarkedsparter for 
Europa-Parlamentet og for Rådet en 
rapport med en analyse af situationen 
vedrørende de elektricitetsintensive 
produktionsfaciliteter, der er opregnet i 
bilag 2a, i hvilke elektricitet udgør en høj 
andel af produktionsomkostningerne og 
hvis produkter er udsat for konkurrence 
fra tredjelande, der ikke har indført 
ækvivalerende emissionsreduktioner 
("indirekte kulstoflækage"). I december 
2009 vedtager Kommissionen 
foranstaltninger efter fremgangsmåden i 
artikel 22, hvorved der tildeles en 
passende mængde gratis kvoter til disse 
produktionsfaciliteter, som de kan benytte 
i forhold til deres 
elektricitetsleverandører. Disse 
foranstaltninger skal opdateres 
regelmæssigt hvert femte år i efter 
proceduren i artikel 22."

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område 
de gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 
nævnt i artikel 10a, stk. 1.

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område.

2. Hvert år inden 28. februar udsteder de 
kompetente myndigheder den mængde 
kvoter, der skal fordeles det pågældende år, 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
10 og 10a.

2. Hvert år inden 28. februar udsteder de 
kompetente myndigheder den mængde 
kvoter, der skal fordeles det pågældende år, 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
10. 

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Prisen på CO2 bør indregnes fuldstændig i produktpriserne for at lede markedet i retning af et 
mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forstyrrer markedsmekanismens funktion, mens en 
fuldstændig auktionering vil spare et stort bureaukrati og belønne dem, der klarer sig bedst.
Kulstoflækager og illoyal konkurrence for den europæiske produktion fra lande, der ikke har 
forpligtet sig til omfattende internationale aftaler om klimaændringer, bør ophæves gennem 
krav om tilladelser til importer fra udlandet.
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Ændringsforslag 335
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område de 
gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 
nævnt i artikel 10a, stk. 1.

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område de 
gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 
nævnt i artikel 10a, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Nødvendig justering med henblik på indførelse af benchmarkmodellen.

Ændringsforslag 336
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter. 
Såfremt de omtalte kvoter ikke bliver 
anvendt, kan de overdrages enten til 
eksisterende anlæg i samme sektor, der 
har gennemført udvidelser med en reel 
kapacitetsforøgelse, eller til nytilkomne 
anlæg i sektoren, såfremt de nytilkomnes 
kvoter ikke er tilstrækkelige. De 
ansvarlige myndigheder skal underrette 
Kommissionen for at få en godkendelse til 
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at overdrage disse kvoter.

Or. el

Ændringsforslag 337
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen 

før ikrafttræden af en international 
klimaændringsaftale

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen 

1. Stk. 2 til 7 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes.

1. Stk. 2 til 4 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der supplerer den 
mængde kvoter, der er udstedt i 
overensstemmelse med dette direktivs 
artikel 9, og som gælder fra 2013, i bytte 
for CER'er og ERU'er, som blev udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner frem 
til 2012 for projekttyper, som mindst én 
medlemsstat i fællesskabsordningen 
accepterede frem til og inklusive 2012. 
Den kompetente myndighed foretager 
denne ombytning efter anmodning frem til 
31. december 2014.

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 

3. Under alle omstændigheder kan 
driftsledere benytte CER'er/ERU'er eller 
tilgodehavender for op til 10,5 % af deres 
årlige udledninger med henblik på at 
efterkomme deres forpligtelser efter 
fællesskabsordningen. Dette skal ske 
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projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 
og fremefter.

gennem udlevering af:

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 
2008-2012.

a) CER/ERU'er fra CDM/JI-projekter 
vedrørende emissionsreduktioner, der 
finder sted indtil slutningen af 2015;

b) CER/ERU'er fra CDM/JI-projekter 
vedrørende emissionsreduktioner, der 
finder sted fra 2013 og frem i lande, der 
har ratificeret en kommende international 
aftale om klimaforandringer;
c), CER/ERU'er fra CDM/JI-projekter 
vedrørende emissionsreduktioner, der 
finder sted fra 2013 og frem i lande ,med 
hvilke EU har indgået en bilateral eller 
multilateral samarbejdsaftale om 
klimaforandringer før den 31. december 
2015; 
(d) kreditter fra emissionsreducerende 
aktiviteter, som er fastslået i 
overensstemmelse med krav fastlagt i 
samarbejdsaftaler i lande for alle 
projekttyper, som er blevet accepteret af 
medlemsstaterne i fællesskabsordningen i 
perioden 2008 til 2012, indtil disse lande 
har ratificeret en aftale med Fællesskabet 
eller indtil 2002, alt efter hvad det 
indtræffer først.  

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

4. Samarbejdsaftaler som omtalt i stykke 
3d skal fastlægge, hvilke projekttyper der 
kan komme i betragtning, hvilke metoder 
der skal anvendes til at fastlægge, hvor 
mange tilgodehavender, der skal udstedes, 
samt en mekanisme til at sikre 
overførelsen af tilgodehavender til 
beviser, der kan benyttes til målopfyldelse 
i henhold til en kommende international 
aftale om klimaforandringer:
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Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet 
eller indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
og hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

udgår

6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
kreditter i fællesskabsordningen fra 
teknologi vedrørende vedvarende energi 
eller energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end niveauet for 
gratis tildeling i medfør af de i artikel 10a 
omhandlede foranstaltninger eller lavere 
end det niveau, der er fastsat i 
fællesskabslovgivningen.
7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har 
ratificeret aftalen.

Or. en



PE409.410v01-00 78/94 AM\730913DA.doc

DA

Begrundelse

Det bør være muligt at bruge op til de nuværende CER/ERU-niveauer, der er tilladt for 
operatørerne. Det supplerende princip (dvs. at en del af indsatsen for at reducere 
emissionerne kan opnås ved hjælp af internationale mekanismer) bør medtages og gælde 
uafhængigt af en kommende international aftales ikrafttrædelse. Dermed vil 
klimamålsætningerne kunne nås på en mere omkostningseffektiv måde, vækstmarkedet for 
CDM/JI-projekter modtager et klart signal om kontinuitet, og andre lande får klare 
incitamenter til at samarbejde med EU om indgåelsen af en kommende international aftale.

Ændringsforslag 338
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1α. Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre, at CER'er/ERU'er hidrører fra 
aktiviteter i fællesskabssystemet, som 
strengt opfylder miljømæssige og sociale 
kriterier samt kriterier om 
tilsætningsstoffer i overensstemmelse med 
internationalt anerkendte standarder af 
typen "den gyldne regel".

Or. el

Begrundelse

CER'er/ERU'er skal hidrøre fra arbejder, der strengt opfylder kvalitetskriterierne, med 
henblik på at selskaberne opfylder deres forpligtelser samt opnår reelle, yderligere 
formindskelser af drivhusgasser, idet det samtidigt tilskynder til innovation i de europæiske 
virksomheder og til teknologisk udvikling i tredjelandene.

Ændringsforslag 339
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 2 til 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan anmode den 
kompetente myndighed om at udstede 
kvoter til dem, der gælder fra 2013, i bytte 
for CER'er og ERU'er, som blev udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner frem 
til 2012 for projekttyper, som mindst én 
medlemsstat i fællesskabsordningen 
accepterede i perioden 2008-2012. Den 
kompetente myndighed foretager denne 
ombytning efter anmodning frem til 31. 
december 2014.

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

3. De kompetente myndigheder tillader
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 
2008-2012.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af mindst én 
medlemsstat i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

4. De kompetente myndigheder tillader
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af mindst 
én medlemsstat i fællesskabsordningen i 
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perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

perioden 2008-2012, indtil disse lande har
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
og hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

5. Hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

CER'er og ERU'er spiller vigtige roller, idet de fremmer teknologioverførsel og kan være 
sikkerhedsventil i tilfælde af kvoteprisernes himmelflugt. At begrænse JI/CDM-certifikater til 
mængderne under den anden handelsperiode er ikke i tråd med harmonisering, idet 
forskellige medlemsstater tillod forskellige procentsatse, og en fortsættelse af dette vil give 
anledning til fortsat ulige behandling af driftslederne. Derfor er et overordnet mål, der 
fjerner ulige behandling og ikke griber ind i velerhvervede rettigheder, tilrådeligt med henblik 
på at undgå retlige skridt fra forfordelte driftslederes side.

Ændringsforslag 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 3 til 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
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CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
vedvarende energi- og 
efterspørgselssideeffektive projekter, som 
er oprettet før 2013, og som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter, der gælder fra 
2013 og fremefter, idet CER'er fra store 
vandkraftprojekter udelukkes.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 
2008-2012.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 
2008-2012.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
vedvarende energi- og 
efterspørgselssideeffektive projekter, der 
påbegyndes i 2013 eller senere i de mindst 
udviklede lande, idet CER'er fra store 
vandkraftprojekter udelukkes.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
og hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 

udgår
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omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.
6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
kreditter i fællesskabsordningen fra 
teknologi vedrørende vedvarende energi 
eller energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end niveauet for 
gratis tildeling i medfør af de i artikel 10a 
omhandlede foranstaltninger eller lavere 
end det niveau, der er fastsat i 
fællesskabslovgivningen.
7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.

Or. en

Begrundelse

Brugen af eksterne udligninger bør begrænses til kreditter, der virkelig er supplerende og 
bidrager til bæredygtig udvikling i værtslandene. Navnlig CER'er og ERU'er fra sektorer, der 
identificeres som værende udsat for kulstoflækage og international konkurrence, bør ikke 
være tilladt inden for EU-ordningen efter 2012. Betingelserne for nye udligningskreditter bør 
fremgå af FN-rammen og en omfattende international aftale for perioden efter 2012.

Ændringsforslag 341
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 2 til 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 
2008-2012.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 
2008-2012, samt for aktiviteter som følge 
af arealudnyttelse, ændringer i 
arealudnyttelsen og skovbrug.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.
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Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, samt for CER'er for 
aktiviteter som følge af arealudnyttelse, 
ændringer i arealudnyttelsen og skovbrug, 
indtil disse lande har ratificeret en aftale 
med Fællesskabet eller indtil 2020, alt efter 
hvilket tidspunkt indtræffer først.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke sandsynligt, at alle medlemsstaterne accepterer, at ETS udvides til også at omfatte 
bevillinger som følge af iværksættelsen af skovbrugsaktiviteter i perioden 2008-2012.

Ændringsforslag 342
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 2 til 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012,
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan anmode den 
kompetente myndighed om at udstede 
kvoter til dem, i et omfang svarende til de 
verificerede emissioner for året 2010 
(inklusive mængder i henhold til stk. 3-5) 
der gælder fra 2013, i bytte for CER'er og 
ERU'er, som blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.
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3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012,
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

3. I et omfang svarende til de verificerede 
emissioner for året 2010 (inklusive 
mængder i henhold til stk. 2, 4 og 5)
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 
2008-2012.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 
2008-2012.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

4. I et omfang svarende til de verificerede 
emissioner for året 2010 (inklusive 
mængder i henhold til stk. 2, 3 og 5)
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
og hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 

5. I et omfang svarende til de verificerede 
emissioner for året 2010 (inklusive 
mængder i henhold til stk. 2-4), og hvis 
indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
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pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

Investeringer i CO2-reduktion er meget mere effektive i udviklingslandene end i EU på grund 
at det større reduktionspotentiale. I mangel af en international aftale om 
emissionsreduktioner er muligheden for at bruge CER'er af afgørende betydning for 
emissionshandelsindustrien. Idet det således anerkendes, at EU har et behov for 
planlægningssikkerhed for at kunne nå 2020-målene i henseende til behovet for reduktion af 
emissionerne på fællesskabsområdet, skal europæisk industri behandles ligeligt i 
fællesskabsordningen.

Ændringsforslag 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 3 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

3. De kompetente myndigheder tillader
driftsledere på en årlig basis at ombytte 
CER'er fra projekter, som er oprettet før 
2013, i et omfang svarende til op til 50 % 
af den årlige reduktion i den 
kvotemængde, der skal tildeles i henhold 
til artikel 9 for kvoter, der gælder fra 2013 
og fremefter.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen udvider brugen af CER'er efter 2013. Den refererer til projekter, der er 
påbegyndt før 2013, og som allerede er blevet certificeret. For maks. 50 % af kvoternes 
reduktionsmængde (sammenlignet med den anden handelsperiode) skal CER'er være 
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substituerbare på årlig basis for kvoter gældende fra 2013 og fremefter. Der er et betydeligt 
potentiale til at reducere presset på EU's kvotepriser gennem brug af kvoter fra CDM/JI-
projekter. Endvidere ville dette muliggøre opstartsinvesteringer i udviklingslande, fremme 
bevidstheden om energieffektivitet og skabe mulighed for eksport.

Ændringsforslag 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

4. Idet de tager hensyn til 
maksimumsgrænsen i stykke 3, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter fra nye projekter, der 
påbegyndes i 2013 eller senere i de mindst 
udviklede lande.

Or. en

Begrundelse

Justeringen forlænger den forøgede brug ad CER'er som foreslået i artikel 11a, stk. 3, i 
forhold til situationen i stk. 4. (Se også begrundelsen i stk. 3.)

Ændringsforslag 345
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4a. Den årlige udnyttelse af 
tilgodehavender foretaget af anlæg i 
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henhold til stk. 2, 3 og 4, må ikke 
overstige en mængde svarende til 25 % af 
anlæggenes drivhusgasemissioner 
omfattet af direktiv 2003/87/EF i det 
enkelte år.

Or. en

Begrundelse

CER'er og ERU'er spiller vigtige roller, idet de fremmer teknologioverførsel og kan være 
sikkerhedsventil i tilfælde af kvoteprisernes himmelflugt. At begrænse JI/CDM-certifikater til 
mængderne under den anden handelsperiode er ikke i tråd med harmonisering, idet 
forskellige medlemsstater tillod forskellige procentsatser, og en fortsættelse af dette vil give 
anledning til fortsat ulige behandling af driftslederne. Derfor er et overordnet mål, der 
fjerner ulige behandling og ikke griber ind i velerhvervede rettigheder, tilrådeligt med henblik 
på at undgå retlige skridt fra forfordelte driftslederes side. 

Ændringsforslag 346
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En driftsleder, som anvender en tCER, 
skal returnere en CER, tCER, ERU eller 
kvote senest 30 dage før udløbet af den 
omhandlede tCER for således at dække de 
emissioner, som har været omfattet af den 
bevilling, der er udløbet. Såfremt 
driftslederen ikke inden udløbet af 
bevillingerne har erstattet de tCER, der 
har været anvendt for at dække de 
emissioner, der er omfattet, holdes han 
ansvarlig herfor og er skyldig at betale en 
bøde for overskridelse af 
emissionsgrænserne i henhold til 
bestemmelserne i artikel 16.

Or. fr
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Begrundelse

I beplantning kan der oplagres kulstof, og der kan leveres træ herfra, som igen oplagres i 
forskellige anvendelser såsom byggeri, møbler og papir. Problemerne i forbindelse med 
skovbrugsprojekternes bæredygtighed er løst ved indførelse af midlertidige CER-bevillinger 
(tCER), som returneres ved udløb.

Ud over træ til energiproduktion kan øget oplagring i træ som materiale i de forskellige 
anvendelser bidrage til bekæmpelsen af klimaændringer. Træ som materiale kan efter at have 
været genanvendt en eller flere gange brændes og således anvendes til energiproduktion.

Ændringsforslag 347
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne kan modtage 
absorptionsenheder svarende til ekstra 
oplagring af kulstof i trævarer i henhold 
til de opgørelsesforskrifter, der er fastlagt 
i forbindelse med internationale aftaler 
om klimaændringer. Denne åbning giver 
anledning til tilskyndelsesforanstaltninger 
i forbindelse med ETS.

Or. fr

Begrundelse

I øjeblikket vurderes det, at alt fældet træ giver anledning til umiddelbar frigivelse af CO2 til 
atmosfæren, hvilket ikke tilskynder til at udnytte træ i dets forskellige anvendelsesformer.

Ændringsforslag 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, og 
hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, og 
hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen på op til 50 % af den 
tildelte mængde af de reduktioner i det 
pågældende år, der er foretaget for 
perioden 2008 til 2012.

Or. de

Begrundelse

Her er det nødvendigt med en yderligere fleksibilisering for at reducere emissionerne så 
billigt og effektivt som muligt.

Ændringsforslag 349
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, og 
hvis indgåelsen af en international 

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, og 
hvis indgåelsen af en international 
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klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen på op til 70 % af de 
reduktioner for det pågældende år i 
henhold til artikel 9 i forhold til den 
tildelte mængde, der er foretaget for 
perioden 2008 til 2012.

Or. de

Begrundelse

Fleksible projektmekanismer er vigtige instrumenter til en omkostningseffektiv reduktion af 
emissioner, og mulighederne for at anvende dem er en uundværlig sikkerhedsventil for 
emissionshandelen. Med additionalitetskriteriet sikres det, at disse projekter ikke har negativ 
indvirkning på faktiske eller mulige klimabeskyttelsesmål eller -aftaler i gæstelandene. Som 
planlagt skal det være muligt at overføre JI/CDM-kvoter og brugsrettigheder fra 2. til 3. fase.

Ændringsforslag 350
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen skal bestræbe sig på at 
sikre, at enhver aftale, der henvises til i 
stk. 5, og den internationale aftale, der 
henvises til i stk. 6, omfatter en 
krediteringsordning for skovrejsning, 
genplantning, reducerede emissioner fra 
skovfældning og andre bæredygtige 
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skovbrugsprojekter og -aktiviteter, 
herunder undgåelse af erosion og 
rensning af spildevand. Driftsledere skal 
kunne benytte alle tilgodehavender fra 
undgået skovfældning, fra skovrejsning 
og genplantning og fra andre 
skovbrugsprojekter og -aktiviteter i 
udviklingslande, som der er indgået aftale 
om i henhold til aftalerne i stk. 5 og 6.

Or. en

Begrundelse

Skovbaserede kulstofpriser er vigtige for at give udviklingslandene mulighed for at gøre en 
meningsfyldt indsats for at afbøde klimaændringerne og dermed sikre en succesfuld indgåelse 
af en international aftale om klimaændringerne efter Kyotoaftalen. Skovbaserede 
kulstofpriser vil også give en begrænset, men afgørende fleksibilitet til de europæiske 
industrier under deres overgang til en kulstofbesparende økonomi.

Ændringsforslag 351
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen skal bestræbe sig på at 
sikre, at enhver aftale, der henvises til i 
stk. 5, og den internationale aftale, der 
henvises til i stk. 6, omfatter en 
krediteringsordning for skovrejsning, 
genplantning, reducerede emissioner fra 
skovfældning og andre bæredygtige 
skovbrugsprojekter og -aktiviteter, 
herunder undgåelse af erosion og 
rensning af spildevand. Driftsledere skal 
kunne benytte alle tilgodehavender fra 
undgået skovfældning, fra skovrejsning 
og genplantning og fra andre 
skovbrugsprojekter og -aktiviteter i 
udviklingslande, som der er indgået aftale 
om i henhold til aftalerne i stk. 5 og 6.
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Or. en

Begrundelse

Skovbaserede kulstofpriser er vigtige for at give udviklingslandene mulighed for at gøre en 
meningsfyldt indsats for at afbøde klimaændringerne og dermed sikre en succesfuld indgåelse 
af en international aftale om klimaændringerne efter Kyotoaftalen. Skovbaserede 
kulstofpriser vil også give en begrænset, men afgørende fleksibilitet til de europæiske 
industrier under deres overgang til en kulstofbesparende økonomi.

Ændringsforslag 352
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen skal bestræbe sig på at 
sikre, at enhver aftale, der henvises til i 
stk. 5, og den internationale aftale, der 
henvises til i stk. 6, omfatter en 
krediteringsordning for skovrejsning, 
genplantning, reducerede emissioner fra 
skovfældning og andre bæredygtige 
skovbrugsprojekter og -aktiviteter, 
herunder undgåelse af erosion og 
rensning af spildevand.
Endvidere kan medlemsstater give 
driftsledere lov til at benytte alle 
tilgodehavender fra undgået 
skovfældning, fra skovrejsning og 
genplantning og fra andre 
skovbrugsprojekter og -aktiviteter i 
udviklingslande, som er certificeret af 
CDM's forretningsudvalg, eller som der 
er indgået aftale om i henhold til aftalerne 
i stk. 5 og 6. Ethvert tilgodehavende af 
denne art, der er indrømmet af en 
medlemsstat, skal kunne handles gennem 
fællesskabsordningen. 

Or. en
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