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Ändringsförslag 262
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Nya deltagare ska tilldelas 
utsläppsrätter ur den mängd som 
anslagits för utauktionering.

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

Tilldelningen ska ske på motsvarande sätt 
som till befintliga anläggningar.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Or. de

Motivering

Inga utsläppsrätter behöver särskilt avsättas för nya anläggningar, eftersom medlemsstaterna 
i vilket fall som helst har en reserv utsläppsrätter avsedda för utauktionering och de nya 
deltagarna kan få sin tilldelning ur den. Mängden utsläppsrätter till nya anläggningar bör 
dessutom inte begränsas, eftersom det just är de nya anläggningarna som får till stånd ökad 
effektivitet. Investeringar för sådana ändamål bör därför och även ur industripolitisk 
synvinkel betraktat inte hindras genom absoluta krav på köp av utsläppsrätter.

Ändringsförslag 263
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6



PE409.410v01-00 4/99 AM\730913SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Nya deltagare ska tilldelas 
utsläppsrätter ur den mängd som 
anslagits för utauktionering.

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

Tilldelningen ska ske på motsvarande sätt 
som till befintliga anläggningar.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Or. de

Motivering

Inga utsläppsrätter behöver särskilt avsättas för nya anläggningar, eftersom medlemsstaterna 
i vilket fall som helst har en reserv utsläppsrätter avsedda för utauktionering och de nya 
deltagarna kan få sin tilldelning ur den. Mängden utsläppsrätter till nya anläggningar bör 
dessutom inte begränsas, eftersom det just är de nya anläggningarna som får till stånd ökad 
effektivitet. Investeringar för sådana ändamål bör därför och även ur industripolitisk 
synvinkel betraktat inte hindras genom absoluta krav på köp av utsläppsrätter.

Ändringsförslag 264
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Av den mängd utsläppsrätter för hela 
gemenskapen som under perioden 2013–
2020 fastställs i enlighet med artiklarna 9 
och 9a ska fem procent avsättas för att ge 
likviditet åt nya deltagare och för att 
kunna användas om marknaden 
åstadkommer oskäligt höga eller låga 
priser på koldioxid. Detta är den högsta 
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tillämpning av punkt 1 i denna artikel. andel som kan tilldelas nya deltagare i 
enlighet med de bestämmelser som antagits 
med tillämpning av punkt 1 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Reserven tillhandahåller likviditet (utsläppsrätter) åt nya deltagare. Med tanke på 
koldioxidmarknaden i stort måste det finnas styrmedel som möjliggör bemötanden av 
undantagsförhållanden på marknaden. Vi uppmanar med kraft till att en del av den här 
reserven ska användas till att öka likviditeten om priset på koldioxid blir kritiskt högt (denna 
åtgärd bör skrivas in i bestämmelserna för utauktionering). Vi föreslår en prismarginal på 
mellan 20 och 50 euro. Likviditetsåtgärderna bör hanteras med hjälp av bestämmelserna för 
utauktionering i artikel 10. 

Ändringsförslag 265
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tilldelningen ska justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9, med undantag 
för högeffektiva kraftvärmeverk enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG.

Or. en

Motivering

För att EU ska kunna uppfylla de ambitiösa kraven på maximala utsläpp (”utsläppstaket”) i 
gemenskapssystemet behövs det fler kraftvärmeverk eftersom de kan ersätta många fristående
värmeverk, så att vi sparar in mellan 10 och 30 procent av koldioxidutsläppen. Det är viktigt 
att investeringar i nya anläggningar uppmuntras och behandlas lika som de system som 
redan är i drift.
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Ändringsförslag 266
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som produceras utgående 
från avfallsgaser vid industriella 
produktionsprocesser.

Om en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle 
ska verksamhetsutövaren vid den 
anläggning där gasen uppstår tilldelas 
utsläppsrätter enligt samma 
fördelningsprinciper som gäller för den 
anläggningen.

Or. en

Motivering

Avfallsgaser från produktionsprocesser måste användas omedelbart efter att de uppkommit. 
För att de ska tillvaratas effektivt måste största möjliga flexibilitet i fråga om användningen 
av dem tillåtas. Genom att använda avfallsgaser från produktionsprocesser för alstring av el 
sparar man resurser och minskar koldioxidutsläppen. El som producerats på så pass 
speciella betingelser bör undantas från utauktioneringen.

Ändringsförslag 267
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion ska inte omfattas av gratis 
tilldelning.
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Or. en

Motivering

Industrins elproduktion på platsen måste omfattas av gratis tilldelning, eftersom 
koldioxidkostnaderna för egenproducerad el kommer att bilda en viktig del av 
koldioxidkostnaderna i stort, vilket påverkar koldioxidläckaget.

Ändringsförslag 268
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

utgår

Or. en

Motivering

Finns det inga incitament kommer det inte att finnas tillräckligt med stimulans till 
investeringar. Resultatet blir i så fall att gamla anläggningar som är mindre effektiva kommer 
att stanna längre i drift, med större utsläpp av koldioxid. Det går inte för sig att låta politiskt 
beslutsfattande bli en risk för investeringar i miljardklassen som aviserats inför kommande 
projekt. (Detta framgår klart av den undersökning som nyligen offentliggjordes av det tyska 
energiorganet Dena (Deutsche Energiagentur), samt av att ett flertal nya kraftverksprojekt 
avblåsts).

Ändringsförslag 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

utgår

Or. en

Motivering

Utauktionering som metod för tilldelning av utsläppsrätter till elproduktionen betungar 
konsumenterna i hög grad med onödiga kostnader. Här är det effektivare med gratis 
tilldelning utgående från riktmärken och faktisk produktion.

Ändringsförslag 270
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 271
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

utgår

Or. en
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Motivering

Utauktioneringen måste införas gradvis inom energisektorn, precis såsom det föreslagits att 
den ska införas också i andra sektorer och då börjar man med att 80 % av utsläppsrätterna 
ska tilldelas genom auktion 2013 för att sedan, framme vid 2020, nå fram till att 100 % av 
rättigheterna fördelas så här. Detta beror främst på att EU ännu inte fått någon fullständigt 
sammanslagen marknad för energi. Med små isolerade marknader kommer vi inte att kunna 
göra de kapacitetsöverföringar som behövs för att uppväga konsekvenserna av att 100 % av 
utsläppsrätterna för elproduktionen ska tilldelas genom auktion. Om utauktioneringen införs 
gradvis kommer det dessutom att medföra bättre energieffektivitet och anpassa 
elproduktionen till de högre krav som ställs på den till följd av IPPC-direktivet.

Ändringsförslag 272
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som produceras i 
samband med värmeförbrukning inom 
industrin eller som produceras med hjälp 
av restprodukter från en industriprocess, 
varvid utsläppsrätterna till vartdera slaget 
av sådan produktion ska tilldelas enligt 
samma genomförandeåtgärder som avses 
i punkt 1 första stycket och i punkt 7, i 
den form de tillämpas på den 
huvudsakliga industriprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 273
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som produceras utgående 
från avfallsgaser vid industriella 
produktionsprocesser.

Om en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle 
ska verksamhetsutövaren vid den 
anläggning där gasen uppstår tilldelas 
utsläppsrätter enligt samma 
fördelningsprinciper som gäller för den 
anläggningen.

Or. en

Motivering

Om avfallsgaser från produktionsprocesser används för att producera el bidrar detta till att 
spara resurser och minska utsläppen av koldioxid. El som producerats under dessa särskilda 
omständigheter bör undantas från kraven på utauktionering. Bästa garantin för att dessa 
gaser, vars uppkomst inte går att undvika, fortlöpande används på hållbar bas är om 
producenten av gaserna får motsvarande utsläppsrätter med hjälp av samma 
tilldelningsmetod som gäller för den anläggning där gaserna kommer till. 

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som produceras i 
samband med värmeförbrukning inom 
industrin eller som produceras med hjälp 
av restprodukter från en industriprocess, 
förutsatt att produktionen sker för 
verksamhetsutövaren egen förbrukning, 



AM\730913SV.doc 11/99 PE409.410v01-00

SV

varvid utsläppsrätterna till vartdera slaget 
av sådan produktion ska tilldelas enligt 
samma fördelningsprinciper som gäller 
för denna industriverksamhet enligt 
bilaga I.

Om avfallsgas från en produktionsprocess 
används som bränsle ska dock 
verksamhetsutövaren vid den anläggning 
där produktionen sker gratistilldelas alla 
utsläppsrätter, enligt samma 
fördelningsprinciper som den som gäller 
för anläggningen.

Or. en

Motivering

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

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Ändringsförslag 275
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.
Auktionsmetoden ska inte tillämpas på el 
som producerats genom användning av 
sådana rester och gaser som oundvikligen 
uppstår vid en produktionsprocess, om 
syftet är att den elmängd som produceras 
ska användas inom den anläggning där 
gaserna uppstått.
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Or. en

Motivering

Om material som oundvikligen uppstår vid produktionsprocesser inte slösas bort utan tas till 
vara och används för elproduktion bidrar detta till att spara resurser och minska 
koldioxidutsläppen. El som producerats under dessa särskilda omständigheter ska inte vara 
föremål för utauktionering, förutsatt att den används på platsen.

Ändringsförslag 276
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare, vilken

1. inte sker i kraftvärmeverk och
2. inte sker genom utvinning av energi ur 
avfall från industriprocesser
ska inte omfattas av gratis tilldelning.

Or. de

Motivering

Se motiveringen artikel 1.1.

Ändringsförslag 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 30 juni 
2010 offentliggöra harmoniserade regler 
för hur utsläppsrätter ska fördelas till nya 
deltagare samt regler för optimal 
användning av industrin – samgång, 
nedläggningar, utlokaliseringar inom EU 
– varvid reglerna ska utarbetas och antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 23.3.

Or. fr

Motivering

Reglerna för hur utsläppsrätter ska fördelas till nya deltagare, liksom också reglerna för 
nedläggningar, för överföring av utsläppsrätter från en nedlagd anläggning till en ny 
anläggning inom EU samt för samgång måste utarbetas på gemenskapsnivå samtidigt som 
reglerna för gratistilldelningen till befintliga anläggningar.

Ändringsförslag 278
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Anläggningar vilkas produktion ökat 
med i snitt över 18 % per år mellan å ena 
sidan det referensår vars 
produktionsuppgifter används för 
tilldelningen av utsläppsrätter och å 
andra sidan det andra kalenderåret inom 
den pågående handelsperioden får 
anhålla om tilldelning ur den reserv som 
avses i punkt 6.

Or. en
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Motivering

Nybyggda anläggningar (de som byggts innan den förteckning överlämnats som avses i 
artikel 11) kommer att få problem eftersom de kommer att existera under referensåren för
tilldelningsförfarandet (riktmärken) och kommer att omfattas av de krav på överlämnande 
vilka avses i artikel 11, men också kommer att följa en plan för driftsexpansion med stadigt 
ökande produktion. För att de ska kunna få gratis tilldelning på en klar och entydig rättslig 
grund bör det tas med en bestämmelse också för sådana anläggningar (i likhet med den 
gemensamma ståndpunkten om verksamhetsutövare inom luftfarten i gemenskapssystemet).

Ändringsförslag 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkterna 7 och 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c]
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. Till dess ett internationellt avtal ingåtts 
och om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 och 
varje därpå följande år tilldelas gratis till 
anläggningar som inte omfattas av
punkt 2 uppgå till 100 % av den kvantitet 
som fastställs i enlighet med de åtgärder 
som avses i punkt 1, utan att detta 
förändrar den sammanlagda mängden 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 9.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

Or. en

Motivering

Industrin brukar vara utsatt för våldsam internationell konkurrens. Auktionsmetoden innebär 
oberäkneliga risker för denna industri och för EU:s ekonomi i stort, utan att för den skull 
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bidra med något till uppfyllandet av direktivets miljömål. Utsläppstaket är 21 % och det 
kommer att nås, med eller utan någon utauktionering, genom att man fortlöpande minskar det 
antal utsläppsrätter som finns att tillgå. Därför bör industrin få gratis utsläppsrätter med 
hjälp av riktmärken, till dess att vi fått ett internationellt avtal som skapar likvärdiga
verksamhetsförutsättningar mellan konkurrenter i hela världen.

Ändringsförslag 280
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. För de anläggningar som förtecknats i 
bilaga I till direktivet ska det fastställas 
gemenskapstäckande enhetliga 
riktmärken. Dessa ska utfärdas med hjälp 
av ett enhetligt förfarande och 
kontrolleras. Utgående från dessa
riktmärken ska anläggningarna få en 
gratistilldelning som ska uppgå till 100 %. 
Gratistilldelningen ska inte gälla för 
anläggningar som producerar el på annat 
sätt än genom kraftvärme.

Or. de

Motivering

Till följd av den internationella konkurrensen går det inte att på produkterna övervältra 
belastningar till följd av en utsläppshandel som omfattar endast Europa. Gjorde man det 
skulle produkterna förlora i konkurrenskraft och följden blev i så fall att produktionen 
flyttades ut till länder där man inte har några sådana belastningar till följd av klimatskyddet. 
Därför måste vi få ner belastningen till minsta möjliga, med hjälp av en fortlöpande 
gratistilldelning utgående från ambitiösa riktmärken där det dessutom tas hänsyn till vad som 
är tekniskt möjligt.
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Ändringsförslag 281
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

utgår

Or. en

Motivering

Utauktionering inom systemet för handel med utsläppsrätter innebär maximala kostnader för 
alla konsumenter, utan att den för med sig någon tilläggsnytta i form av minskade 
koldioxidutsläpp. Den kommer bara att innebära en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att vi ska kunna bespara EU:s konsumenter utgifter på upp emot 
55 miljarder EUR per år och hålla elpriserna mellan 20 och 30 EUR lägre per 
megawattimme (MWh), utan att gemenskapssystemets effektivitet råkar i farozonen, bör 
systemet inte bygga på utauktionering. Gratistilldelning utgående från riktmärken och faktisk 
produktion kan ge oss ett kostnadseffektivt styrmedel som också är till nytta för miljön.

Ändringsförslag 282
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 

7. För de anläggningar som förtecknats i 
bilaga I till direktivet ska det fastställas 
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tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

gemenskapstäckande enhetliga 
riktmärken. Dessa ska utfärdas med hjälp 
av ett enhetligt förfarande och 
kontrolleras. Utgående från dessa
riktmärken ska anläggningarna få en 
gratistilldelning som ska uppgå till 100 %. 
Efter 2013 ska den sammanlagda
tilldelningen till sådana anläggningar
årligen anpassas efter den linjära 
koefficienten i artikel 9. 
Gratistilldelningen ska inte gälla för 
anläggningar som producerar el på annat 
sätt än genom kraftvärme.

Or. de

Motivering

Industrianläggningar måste hela tiden optimera sin energieffektivitet för att klara sig i den 
internationella konkurrensen. Till följd av den internationella konkurrensen går det inte att 
på produkterna övervältra belastningar till följd av en utsläppshandel som omfattar endast 
Europa.

Ändringsförslag 283
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. För de anläggningar som förtecknats i 
bilaga 2aa ska gemenskapstäckande 
riktmärken för prestandan definieras i 
enlighet med ett harmoniserat förfarande. 
Gratistilldelningen till dessa anläggningar 
ska göras utgående från riktmärkena.

Or. en
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Motivering

Om utsläppsrätterna gratistilldelas med stöd av ambitiösa riktmärken kan vi nå samma 
utsläppsmål som med hjälp av utauktioneringen, men till mycket lägre kostnader. De som gör 
bäst ifrån sig kommer att belönas i stället för att missgynnas jämfört med sina internationella 
konkurrenter och näringslivet i EU får ha kvar sin konkurrenskraft till dess vi får ett 
internationellt avtal. Företagen kommer att ta som grund för sina beslut att de investerar i 
projekt för minskade koldioxidutsläpp eller använder utsläppsrätterna för att uppfylla sina 
skyldigheter, beroende på marknadspriset. 

Ändringsförslag 284
Esko Seppänen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. För de anläggningar som förtecknats i 
bilaga 2aa ska gemenskapstäckande 
riktmärken för prestandan definieras i 
enlighet med ett harmoniserat förfarande. 
Gratistilldelningen till dessa anläggningar 
ska göras utgående från riktmärkena.

Or. en

Motivering

Om utsläppsrätterna gratistilldelas med stöd av ambitiösa riktmärken kan vi nå samma 
utsläppsmål som med hjälp av utauktioneringen – men till mycket lägre kostnader.
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Ändringsförslag 285
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i punkt 
1, och därefter ska gratistilldelningen
minska med samma antal utsläppsrätter 
varje år för att helt upphöra år 2020.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
100 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i punkt 
1, och därefter ska gratistilldelningen
minska med samma antal utsläppsrätter 
varje år för att uppgå till 79 % år 2020.

Or. en

Motivering

Den internationella konkurrensen är ett problem för all industri som omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter. Det är bara elproducenterna som av allt att döma inte är utsatta 
för någon internationell konkurrens. Därför uppmanar vi enträget att det ska få finnas kvar 
en viss gratisfördelning till utgången av perioden. Gratistilldelningen bör inte minskas med 
mer än den linjära faktorn i artikel 9, vilket innebär en minskning på 21 %.

Ändringsförslag 286
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
100 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i punkt 
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1, och därefter ska gratistilldelningen 
minska med samma antal utsläppsrätter 
varje år för att helt upphöra år 2020.

1, och därefter ska gratistilldelningen 
anpassas med den linjära koefficienten i 
artikel 9.

Or. de

Motivering

Industrin har hela tiden försökt öka effekten i sina produktionsanläggningar och gör det än i 
dag. Redan med hjälp av självpåtagna åtgärder kan koldioxidutsläppen minska. För att inte 
industrins fortbestånd i Europa ska ställas på spel bör man välja att minska 
gratistilldelningen på ett sätt som är ekonomiskt acceptabelt. Eftersom den linjära 
koefficienten i artikel 9 redan i och för sig är ett mycket ambitiöst minskningsmål kvarstår det 
incitament till ytterligare utsläppsminskningar, liksom också möjligheter till nya 
investeringar.

Ändringsförslag 287
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkterna 8 och 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till dess att ett internationellt 
avtal med motsvarande åtgärder som de 
som fastställts i artikel 28 trätt i kraft ska 
anläggningar inom sektorer i bilaga 2aa
tilldelas gratis utsläppsrätter för 100 
procent av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med punkterna 2–7.

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

9. Vart femte år därefter ska 
kommissionen se över gratistilldelningen
av utsläppsrätter för sektorer i bilaga 2aa, 
mot bakgrund av de kriterier som angetts i 
artikel 28. 

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

Eventuella bindande sektorsanknutna
avtal som leder till världsomfattande 
utsläppsminskningar i en storleksordning 
som behövs för att effektivt åtgärda 
klimatförändringen och som kan 
övervakas och verifieras och omfattas av 



AM\730913SV.doc 21/99 PE409.410v01-00

SV

obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också tas i beaktande vid översynen av 
vilka åtgärder som är lämpliga för 
sektorer i bilaga 2aa.

Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Or. en
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Motivering

De förfaranden som föreslås i punkterna 8 och 9 är mycket komplicerade. De energiintensiva 
sektorerna har sedan dess påvisat för kommissionen att de är utsatta för internationell 
konkurrens och löper risk för koldioxidläckage.

Eftersom åtgärderna för tilldelning fastställs i ändringsförslaget till punkt 7 har den 
ursprungliga texten till både punkt 8 och 9 blivit föråldrad och byts nu ut.

Ändringsförslag 288
Esko Seppänen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkterna 8 and 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till dess att ett internationellt 
avtal med motsvarande åtgärder som de 
som fastställts i artikel 28 trätt i kraft ska 
anläggningar inom sektorer i bilaga 2aa
tilldelas gratis utsläppsrätter för
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

Vart femte år därefter ska kommissionen
se över gratistilldelningen av 
utsläppsrätter för sektorer i bilaga 2aa, 
mot bakgrund av de kriterier som angetts i 
artikel 28. 

Eventuella bindande sektorsanknutna
avtal som leder till världsomfattande 
utsläppsminskningar i en storleksordning 
som behövs för att effektivt åtgärda 
klimatförändringen och som kan 
övervakas och verifieras och omfattas av 
obligatoriska föranstaltningar för att 
säkra efterlevnaden av dem ska också tas i 
beaktande vid översynen av vilka åtgärder 
som är lämpliga för sektorer i bilaga 2aa.

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 
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Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Or. en
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Motivering

Till dess att det ingåtts ett internationellt avtal där man kommit överens om ett 
världsomfattande pris på koldioxiden måste industrin få sina utsläppsrätter gratis, inom 
ramen för gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter.

Bindande sektorsanknutna avtal måste beaktas vid översynen av åtgärden.

Ändringsförslag 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

utgår

Or. en

Motivering

Utauktionering inom systemet för handel med utsläppsrätter innebär maximala kostnader för 
alla konsumenter, utan att den för med sig någon tilläggsnytta i form av minskade
koldioxidutsläpp. Den kommer bara att innebära en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att vi ska kunna bespara EU:s konsumenter utgifter på upp emot 55 miljarder 
EUR per år och hålla elpriserna mellan 20 och 30 EUR lägre per megawattimme (MWh), 
utan att gemenskapssystemets effektivitet råkar i farozonen, bör systemet inte bygga på 
utauktionering. Gratistilldelning utgående från riktmärken och faktisk produktion kan ge oss 
ett kostnadseffektivt styrmedel som också är till nytta för miljön.
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Ändringsförslag 290
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom bestämmelserna för tilldelningen finns i punkt 7 behövs följaktligen dessa 
bestämmelser inte mera.

Ändringsförslag 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

utgår

Or. fr
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Motivering

Ett samordnande ändringsförslag.

Ändringsförslag 292
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom bestämmelserna för tilldelningen finns i punkt 7 behövs följaktligen dessa 
bestämmelser inte mera.

Ändringsförslag 293
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska, så länge vi inte 
fått ett ratificerat internationellt avtal som 
skulle skapa likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för 
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den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

anläggningar som inte primärt 
producerar el, dessa anläggningar tilldelas 
gratis hela den kvantitet utsläppsrätter som 
fastställs i enlighet med punkterna 1–6.

Detta ska också gälla för anläggningar 
som inte klart kan hänföras till någon 
sektor.

Or. en

Motivering

Utauktionering av tillverkningsindustrins utsläppsrätter skulle få negativa ekonomiska och 
sociala konsekvenser, eftersom auktionskostnaderna skulle bli betungande för företagen och 
eftersom konsekvenserna för elprisets del skulle bli en avsevärd belastning för industrier som 
använder mycket energi, framför allt i form av el. Om produktionen flyttas ut utanför EU:s 
gränser blir resultatet också större utsläpp, framför allt när produktionen sker i mindre 
miljöeffektiva anläggningar (koldioxidläckage). Tyngdpunkten måste vila vid vilka negativa 
ekonomiska konsekvenser utauktioneringen får för EU.

Ändringsförslag 294
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Om inte annat följer av artikel 10b ska, 
från och med 2013 och varje därpå följande 
år, anläggningar inom sektorer där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3, utan att det ändrar den 
totala kvantiteten utsläppsrätter i enlighet 
med artikel 9. I detta ingår också 
anläggningar som inte kan hänföras till 
särskilda sektorer.

Or. en
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Motivering

Rätten till gratistilldelning ska inte bero av något särskilt år, utan av risken för 
koldioxidläckage. Om det fastställts föreligga en risk för koldioxidläckage ska alla 
utsläppsrätter, som räknats fram med stöd av riktmärket, tilldelas gratis.

Ett klarläggande av att man måste hålla sig inom de utsläppstak som gäller för de respektive 
sektorerna när man fördelar utsläppsrätter utgående från riktmärken.

Ändringsförslag 295
Philippe Busquin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Om inte annat följer av artikel 10b ska, 
från och med 2013 och varje därpå följande 
år, anläggningar inom sektorer där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage tilldelas gratis alla de
utsläppsrätter som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3, utan att det ändrar den 
totala kvantiteten utsläppsrätter i enlighet 
med artikel 9.

Or. en

Motivering

Rätten till gratistilldelning ska inte bero av något särskilt år, utan av risken för 
koldioxidläckage. Om det fastställts föreligga en risk för koldioxidläckage ska alla 
utsläppsrätter, som räknats fram med stöd av riktmärket, tilldelas gratis.

Ett klarläggande av att man måste hålla sig inom de utsläppstak som gäller för de respektive 
sektorerna när man fördelar utsläppsrätter utgående från riktmärken.
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Ändringsförslag 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

utgår

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
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som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Or. en

Motivering

Artikel 10a.9 är en viktig del av åtgärderna mot koldioxidläckage och bör därför flyttas till 
artikel 10b.

Ändringsförslag 297
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

utgår

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 



AM\730913SV.doc 31/99 PE409.410v01-00

SV

släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Or. en

Motivering

Att punkt 9 föreslås utgå följer av ändringsförslaget till artikel 10a.8.

Ändringsförslag 298
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

utgår

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
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på de berörda anläggningarnas
lönsamhet användas.

Or. en

Motivering

Utauktionering inom systemet för handel med utsläppsrätter innebär maximala kostnader för 
alla konsumenter, utan att den för med sig någon tilläggsnytta i form av minskade 
koldioxidutsläpp. Den kommer bara att innebära en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att vi ska kunna bespara EU:s konsumenter utgifter på upp emot 55 miljarder 
EUR per år och hålla elpriserna mellan 20 och 30 EUR lägre per megawattimme (MWh), 
utan att gemenskapssystemets effektivitet råkar i farozonen, bör systemet inte bygga på 
utauktionering. Gratistilldelning utgående från riktmärken och faktisk produktion kan ge oss 
ett kostnadseffektivt styrmedel som också är till nytta för miljön.

Ändringsförslag 299
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

utgår

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 



PE409.410v01-00 34/99 AM\730913SV.doc

SV

beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Or. de

Motivering

Eftersom bestämmelserna för tilldelningen finns i punkt 7 behövs följaktligen dessa 
bestämmelser inte mera.

Ändringsförslag 300
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

utgår

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
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på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Or. de

Motivering

Eftersom bestämmelserna för tilldelningen finns i punkt 7 behövs följaktligen dessa 
bestämmelser inte mera.

Ändringsförslag 301
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

9. Senast den 30 juni 2010 och vart fjärde
år därefter ska kommissionen se över 
bilaga Ia. Resultaten av denna översyn 
ska genomföras 2020 och vart fjärde år 
därefter.

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

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

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

Vid det fastställande som avses i punkt 8
ska kommissionen beakta den mån i vilken 
det är möjligt för den berörda sektorn eller 
delsektorn att föra vidare kostnaderna för 
de utsläppsrätter som behövs till 
produktpriserna, utan att förlora väsentliga 
marknadsandelar till en liknande sektor 
eller delsektor med verksamhet i 
tredjeländer, där det inte finns några 
motsvarande utsläppsbegränsningar, med 
beaktande av följande:

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

utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden.

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

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

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

c) Marknadsstruktur nu och i framtiden, 
relevant geografisk marknad och 
produktmarknad samt den mån i vilken 
sektorerna är utsatta för internationell 
konkurrens.

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Följer motiveringen (s. 8) och skäl 20, för att aktörer inom och utanför gemenskapen ska ha 
samma verksamhetsförutsättningar.

Risk för koldioxidläckage uppstår när samma begränsningar för koldioxidutsläppen inte 
gäller för producenter inom respektive utanför EU:s 27 medlemsstater. I kommissionens 
förslag begränsas undersökningen av risken för koldioxidläckage till att bli bara en 
jämförelse med anläggningar utanför gemenskapen som släpper ut större mängder koldioxid, 
utan att det tas någon hänsyn till den koldioxid som släpps ut vid transporterna från områden 
utanför Europa.
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Ändringsförslag 302
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – styckena 1–3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

9. Senast den 30 juni 2016 och vart fjärde 
år därefter ska kommissionen se över 
bilaga Ia. Resultaten av denna översyn 
ska genomföras 2020 och vart fjärde år 
därefter.

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

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

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

Vid det fastställande av sektorer som avses 
i punkt 8 ska kommissionen beakta den 
mån i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att förlora 
väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar med verksamhet i länder 
utanför gemenskapen, där det inte finns 
några motsvarande 
utsläppsbegränsningar, med beaktande av 
följande:

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Förteckningen över vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage bör ses över 2016 och 
resultaten vid behov genomföras 2020. På det sättet får vi största möjliga planeringssäkerhet 
samt säkerhet för att koldioxidläckage ska kunna undvikas.

Man bör undvika att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa 
administrativa problem vid genomförandet. Koldioxideffektiviteten har inte betydelse som 
kriterium för vilka sektorer som ska kunna komma i fråga, utan det som har relevans är 
lagstiftningsramen kring deras verksamhet, av vilken effektiviteten påverkas.

Ändringsförslag 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – styckena 1–3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

9. Så tidigt som möjligt och senast den 
30 juni 2010 ska kommissionen fastställa 
de sektorer som avses i punkt 8. 

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

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

Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att förlora 

Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att förlora 



PE409.410v01-00 40/99 AM\730913SV.doc

SV

väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:

väsentlig konkurrenskraft till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, samt 
också beakta de indirekta effekterna på 
produktpriserna av att de i elpriserna 
inbakade kostnaderna för 
koldioxidutsläppen överförs till dem, med 
beaktande av följande:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

De berörda sektorerna måste så tidigt som möjligt få visshet om vad de har att rätta sig efter 
och någon ny översyn efter bara tre år behövs inte. Den enda anledningen att ompröva vilka 
sektorer som ska komma i fråga för åtgärder vore om det antogs ett internationellt avtal med 
liknande begränsningar för industrin. Besluten måste fattas med insyn och i samråd med de 
berörda sektorerna och då måste det också tas hänsyn till den indirekta inverkan av att de i 
elpriserna inbakade kostnaderna för koldioxidutsläppen förs över till produktpriserna. 
Förlusten av marknadsandelar är bara ett av flera olika sätt att mäta förlusten av 
konkurrenskraft. 
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Ändringsförslag 304
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. Samråd ska 
hållas med arbetsmarknadens alla 
relevanta parter.

Or. en

Motivering

För att vi ska få ett rättvist system måste arbetsmarknadens parter få medverka vid dess 
tillkomst.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2009 ska 
kommissionen fastställa de sektorer som 
avses i punkt 8, samt den procentuella 
andel av utsläppsrätterna som ska 
gratistilldelas anläggningarna inom dessa 
sektorer.

Or. fr



PE409.410v01-00 42/99 AM\730913SV.doc

SV

Motivering

Vi måste så snart som möjligt få bort den osäkerhet som vidlåder beslutsfattandet om 
investeringar i de berörda sektorerna.

Ändringsförslag 306
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2009 och vart femte 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

Or. de

Motivering

Vi kan uppnå investerings- och planeringssäkerhet för energiintensiva industrier och 
delsektorer om det slås fast på ett tidigt stadium vilka sektorer som ska komma i fråga för 
gratistilldelning. Ställningen som ”energiintensiv” bör därefter tas upp till prövning bara 
vart femte år. För att nackdelar inom konkurrensen ska kunna undvikas måste denna ställning 
få kvarstå, så länge det inte finns något internationellt avtal med likadana minskningsmål som 
EU:s system för utsläppshandel.

Ändringsförslag 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 

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

kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att förlora 
väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför eller inom
gemenskapen som släpper ut större 
mängder koldioxid, med beaktande av 
följande:

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 308
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad, såsom belägenhet i omedelbar 
närhet av länder och marknader där den 
berörda sektorn inte omfattas av några 
bindande mål eller där anläggningarna 
inte uppfyller de normer som angivits för 
koldioxideffektiviteten, och 
produktmarknad samt den mån i vilken 
sektorerna är utsatta för internationell 
konkurrens.

Or. el
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Motivering

Vissa sektorer kan inte till produktpriserna överföras priserna på de utsläppsrätter de måste 
förvärva, utan att förlora väsentliga marknadsandelar till anläggningar i grannländer 
utanför gemenskapen som släpper ut större mängder koldioxid. Sådana sektorer behöver 
därför gratistilldelning på grund av sitt geografiska läge.

Ändringsförslag 309
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen också beakta 
behovet av tryggad råvaruförsörjning för 
gemenskapen.

Or. de

Motivering

Tillgången på råvaror blir alltmer en huvudfaktor för en framgångsrik ekonomisk utveckling 
och är därför av stor strategisk betydelse. En massiv kostnadsbelastning, av det slag som 
utauktioneringen av utsläppsrätter för vissa sektorer innebär, kommer att leda till att den 
egna produktionen läggs ned och till ökade köp från tredjeländer. Följden av detta blir ökat 
importberoende.

Ytterligare en följd blir att produktionen utlokaliseras till tredjeländer med råvaror.

Ändringsförslag 310
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen också beakta 
behovet av tryggad råvaruförsörjning för 
gemenskapen. Råvaror är en viktig faktor 
för en framgångsrik ekonomisk 
utveckling i gemenskapen och en 
långsiktigt tryggad råvaruförsörjning är 
därför en fråga av stor vikt.

Or. de

Motivering

Tillgången på råvaror blir alltmer en huvudfaktor för en framgångsrik ekonomisk utveckling 
och är därför av stor strategisk betydelse. En massiv kostnadsbelastning, av det slag som 
utauktioneringen av utsläppsrätter för vissa sektorer innebär, kommer att leda till att den 
egna produktionen läggs ned och till ökade köp från tredjeländer. Följden av detta blir ökat 
importberoende.

Ytterligare en följd blir att produktionen utlokaliseras till tredjeländer med råvaror.

Ändringsförslag 311
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b utgår.

Or. de

Motivering

Denna problematik avhjälps till största delen genom att modellen med riktmärken införs. Till 
följd av de stigande energipriserna blir riktmärkena dessutom till stöd för investeringar i 
effektivare teknik, vilket åter innebär en fördel inom konkurrensen.



PE409.410v01-00 46/99 AM\730913SV.doc

SV

Ändringsförslag 312
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har 
fastställts vara förenade med betydande 
risker för koldioxidläckage. Rapporten 
ska åtföljas av lämpliga förslag rörande 
t.ex. följande:

Verksamhetsutövarna vid elintensiva 
anläggningar enligt definitionen i artikel 
3 ua ska gratistilldelas 100 % av en 
kvantitet utsläppsrätter som ska beräknas 
på basis av deras årliga elförbrukning 
(medeltalet för åren 2008–2011), 
multiplicerad med en 
koldioxidutsläppsfaktor för 
elproduktionen inom gemenskapen.

Tilldelningen ska bygga på riktmärken för 
effektiviteten (mängden el som förbrukas 
för varje produktenhet som tillverkas).”

– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a.
– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.
Eventuella bindande sektorsanknutna 
avtal som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas 
av obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 313
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att stödja vissa 
energiintensiva industrier i händelse av 

koldioxidläckage

Åtgärder för att stödja vissa elintensiva
industrier

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har 
fastställts vara förenade med betydande 
risker för koldioxidläckage. Rapporten 
ska åtföljas av lämpliga förslag rörande 
t.ex. följande:

Verksamhetsutövarna vid elintensiva 
anläggningar enligt definitionen i artikel 
3 ua ska gratistilldelas utsläppsrätter, 
beräknat utgående från 
koldioxidutsläppen vid produktionen av 
den el som de förbrukar. Tilldelningen 
ska ske utgående från riktmärken.”

– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a.
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– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.
Eventuella bindande sektorsanknutna 
avtal som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas 
av obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. de

Motivering

Det blir i sista hand elförbrukarna som får bära kostnaderna om all tilldelning av 
utsläppsrätter ska ske med hjälp av utauktionering, eftersom kostnaderna oavkortat kommer 
att föras över på det pris de får betala för sin el. Detta innebär framför allt en kännbar 
ytterligare belastning för anläggningarna inom den elintensiva industrin, vars internationella 
konkurrenskraft råkar i farozonen. För att bevara den internationella konkurrenskraften och 
förebygga utlokaliseringar bör dessa anläggningar tilldelas utsläppsrätter gratis, såsom 
kompensation för den belastning de höjda elpriserna innebär för dem.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att stödja vissa 
energiintensiva industrier i händelse av 

koldioxidläckage

Importörernas skyldighet att återlämna 
utsläppsrätter

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 

1. Från och med den 1 januari 2013 ska 
importörerna av varor som fastställts på 
de villkor som föreskrivs i punkt 2 nedan 
och för vilka det fastställts metoder på de 
villkor som föreskrivs i punkt 3 vara 
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samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

skyldiga att återlämna eller berättigade att 
genom gratistilldelning få utsläppsrätter 
enligt förfarandena i punkt 3.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

2. Föreskrifterna i punkt 1 ska tillämpas 
på produkter som uppvisar risk för 
koldioxidläckage och kommer från länder 
som, ifall de är utvecklade länder, inte 
åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgas på ett sätt som kan jämföras 
med Europeiska unionens, eller, ifall de 
är utvecklingsländer, inte infört några 
nya åtgärder av lämpligt slag, som kan 
mätas, föras ut till kännedom och 
granskas. Kommissionen ska, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och med 
stöd av förfarandet i artikel 23.2, före den 
30 juni 2010 fastställa förteckningen över 
vilka ursprungsländer som berörs av 
dessa föreskrifter.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

Kommissionen ska likaså, med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2, före den 
30 juni 2010 fastställa förteckningen över 
vilka sektorer och produkter som 
föranleder dessa föreskrifter och därvid, 
utgående från de sektorer som avses i 
artikel 10a.8, utvärdera risken för att 
utsläpp förflyttas utanför gemenskapen, 
varvid följande kriterier ska komma till 
bruk:

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

a) Utsläppshandelssystemets inverkan på 
marginalkostnaderna för produktionen 
(också genom en alternativkostnad) vid 
gratistilldelning eller på 
genomsnittskostnaderna för produktionen 
vid utauktionering.

b) Möjligheterna till utsläppsminskningar 
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inom anläggningarna inom den berörda 
sektorn, exempelvis med hjälp av den mest 
effektiva tekniken.
c) Marknadsstrukturen, den geografiska 
marknaden och marknaden för de 
berörda produkterna samt sektorns 
utsatthet för internationell konkurrens.
d) Inverkningarna på de berörda 
sektorerna av klimatförändringen samt av 
Europeiska unionens genomförda eller 
planerade energipolitik. 
e) Den sannolika utvecklingen av den 
globala och regionala efterfrågan inom 
varje sektor.
f) Transportkostnaderna för produkterna, 
inom sektorn.
g) Investeringskostnaderna för en ny 
produktionsenhet inom den berörda 
sektorn.
Föreskrifterna i punkt 1 ska inte gälla för 
import av varor som producerats i länder 
eller regioner som är anknutna till 
gemenskapssystemet med stöd av 
föreskrifterna i artikel 25 i detta direktiv.
3. Importörerna ska återlämna en mängd 
utsläppsrätter som motsvarar skillnaden 
mellan:
– de genomsnittliga växthusgasutsläppen 
inom hela gemenskapen per ton som 
producerats av dessa varor, multiplicerade 
med mängden importerade varor, 
uttryckta i ton. De genomsnittliga 
utsläppen får ersättas av en fördelaktigare 
utsläppsfaktor om importören kan bevisa, 
genom en granskning som gjorts av ett 
kontrollorgan som ackrediterats av 
Europeiska unionen, att utsläppen i 
samband med produktionen av varorna 
understiger dessa genomsnittliga utsläpp.
– den genomsnittliga kvantitet
utsläppsrätter som gratistilldelats 
produktionen av dessa varor inom hela 
gemenskapen.
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Skillnaden mellan det som angetts i den 
första respektive den andra strecksatsen 
ska, om den är ett positivt tal, ange hur 
många utsläppsrätter importören ska 
återlämna eller, om den är ett negativt tal, 
ange hur många utsläppsrätter 
importören ska ha rätt att få gratis.
För att fastställa de genomsnittliga 
växthusgasutsläppen inom hela 
gemenskapen vid produktionen av olika 
varor eller kategorier av varor ska 
kommissionen, med stöd av förfarandet i 
artikel 23.2, beakta de rapporter om 
utsläpp som granskats på de villkor som 
föreskrivs i artikel 14.
4. För att det ska gå lättare att inom 
ramen för punkt 3 fastställa 
beräkningsgrunderna för återlämnande 
av utsläppsrätter i samband med import 
får kommissionen ålägga 
verksamhetsutövarna att avge rapporter 
om tillverkningen av dessa produkter samt 
föreskriva oberoende granskning av dessa 
rapporter, inom ramen för de riktlinjer 
som antagits i enlighet med artiklarna 14 
och 15. Häri kan ingå en skyldighet att 
rapportera vilka utsläpp av det slag som 
omfattas av gemenskapssystemet 
tillverkningen av varje vara eller kategori 
av varor är förenad med.
5. Villkoren för hur importörerna ska 
återlämna utsläppsrätter eller 
gratistilldelas sådana ska fastställas i en 
förordning, antagen med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2. I förordningen 
ska också föreskrivas hur de importörer 
som berörs av denna artikel ska 
rapportera om vilka utsläppsrätter som 
måste återlämnas för den mängd varor 
som importerats.
6. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
medlemsstaterna får fördela genom 
auktion i enlighet med artikel 10 ska 
utökas med de utsläppsrätter som 
importörerna återlämnat för att uppfylla 
sina skyldigheter enligt punkt 1 och 
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minskas med de utsläppsrätter som 
importörerna tilldelats med stöd av 
samma punkt. Dessa variationer ska 
uppdelas på medlemsstaterna enligt regler 
som fastställts i artikel 10.2.
7. De ytterligare intäkter som 
importörernas skyldighet att återlämna 
utsläppsrätter gett upphov till ska fördelas 
mellan medlemsstaterna enligt 
föreskrifterna i punkt 6. Medlemsstaterna 
ska betala in 50 % av dessa intäkter till 
den globala anpassningsfonden.
8. För att fullgöra sin 
återlämningsskyldighet enligt punkt 1 får 
en importör använda högst så många 
utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter 
(ERU) och certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som den 
procentandel som verksamhetsutövarna 
använt under det föregående året eller 
också utsläppsrätter inom ett system som 
används i något tredjeland och erkänts ha 
en motsvarande begränsningsnivå som 
gemenskapssystemet.
9. Senast i juni 2010 ska kommissionen, 
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag framför allt om en 
justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

I rapporten ska det också redogöras för 
framstegen med att införa en mekanism 
för justering vid gränserna, av det slag 
som avses i punkterna 1–8.
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Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. fr

Motivering

För att aktörerna inom näringslivet ska få säkerhet om vad som ska hända efter det att 
Kyotoavtalet löpt ut måste man redan nu fastställa hur en eventuell mekanism för justering 
vid gränserna ska införas, så att det skapas jämlikhet mellan importörer och 
verksamhetsutövare inom gemenskapen genom upptagande av europeiska importörer av 
varor från länder som förblivit utanför ett internationellt avtal. 

Ändringsförslag 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast i juni 2011 ska kommissionen, 
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

1. Anläggningar inom energiintensiva 
sektorer och delsektorer, där 
anläggningarna förbrukar el på sådana 
villkor som avses i artikel 2.4 b tredje och 
fjärde strecksatsen i direktiv 2003/96/EG 
av den 27 oktober 2003 om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för 
beskattning av energiprodukter och 
elektricitet ska få kompensation för de 
koldioxidutsläppskostnader som ingår i 
priset på den el de köper, något som ska 
ske i form av gratistilldelning av 
utsläppsrätter, kallad 
”kompensationstilldelning för indirekta 
utsläpp”. Detta ska gälla så länge det för 
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dessa anläggningar saknas ett 
tillfredsställande internationellt avtal, av 
det slag som avses i artikel 28.1.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

Bruttobeloppet för denna 
kompensationstilldelning för indirekta 
utsläpp ska motsvara de berörda 
anläggningarnas årliga elförbrukning, 
multiplicerad med Europeiska unionens 
genomsnittliga värde för utsläppen av 
koldioxid i samband med den marginella 
produktionen av (kolbaserad) el, det vill 
säga 0,9 t/MWh. Med den årliga 
elförbrukningen ska förstås den 
genomsnittliga granskade 
elförbrukningen under de tre föregående 
åren.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

Nettobeloppet för 
kompensationstilldelningen för indirekta 
utsläpp ska för varje anläggning beräknas 
genom att man på bruttobeloppet 
tillämpar en korrigeringskoefficient som 
motsvarar skillnaden mellan den 
respektive energiprestanda som utgör 
referensvärdet för var och en av de 
industriprocesser som berörs.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Kompensationstilldelningarna för 
indirekta utsläpp ska för var och en 
medlemsstat härledas från den kvantitet
utsläppsrätter som fördelas till 
elproducenterna genom utauktionering.

2. Från och med den 1 januari 2013 ska 
importörerna av varor som fastställts på 
de villkor som föreskrivs i punkt 3 nedan 
och för vilka det fastställts metoder de 
villkor som föreskrivs i punkt 4 vara 
skyldiga att återlämna eller berättigade att 
genom gratistilldelning få utsläppsrätter 
enligt förfarandena i punkt 4.
Föreskrifterna i punkt 2 ska tillämpas på 
produkter som uppvisar risk för 
koldioxidläckage och kommer från länder 
som, ifall de är utvecklade länder, inte 
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åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgas på ett sätt som kan jämföras 
med Europeiska unionens, eller, ifall de 
hör till de ekonomiskt mest avancerade
utvecklingsländerna, inte infört några nya 
åtgärder av lämpligt slag, som mätts, 
granskats och förts ut till kännedom med 
hjälp av internationellt erkända metoder. 
3. För att det ska gå lättare att inom 
ramen för punkt 4 fastställa 
beräkningsgrunderna för återlämnande 
av utsläppsrätter i samband med import 
får kommissionen ålägga 
verksamhetsutövarna att avge rapporter 
om tillverkningen av dessa produkter samt 
föreskriva oberoende granskning av dessa 
rapporter, inom ramen för de riktlinjer 
som antagits i enlighet med artiklarna 14 
och 15. Häri kan ingå en skyldighet att 
rapportera vilka utsläpp av det slag som 
omfattas av gemenskapssystemet 
tillverkningen av varje vara eller kategori 
av varor är förenad med.
4. Villkoren för hur importörerna ska 
återlämna utsläppsrätter eller 
gratistilldelas sådana ska fastställas i en 
förordning, antagen med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2. I förordningen 
ska också föreskrivas hur de importörer 
som berörs av denna artikel ska 
rapportera om vilka utsläppsrätter som 
måste återlämnas för den mängd varor 
som importerats. 
5. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
det bemyndigade gemenskapsorganet får 
fördela genom auktion i enlighet med 
artikel 10 ska utökas med de 
utsläppsrätter som importörerna 
återlämnat för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt punkt 2 och minskas 
med de utsläppsrätter som importörerna 
tilldelats med stöd av samma punkt. 
6. De ytterligare intäkter som 
importörernas skyldighet att återlämna 
utsläppsrätter gett upphov till ska 
inbetalas till en gemenskapsfond för 
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forskning och utveckling inom området 
energi samt bekämpande av 
klimatförändringen.
7. För att fullgöra sin 
återlämningsskyldighet enligt punkt 2 får 
en importör använda högst så många 
utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter 
(ERU) och certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som den 
procentandel som verksamhetsutövarna 
använt under det föregående året eller 
också utsläppsrätter inom ett system som 
används i något tredjeland och erkänts ha 
en motsvarande begränsningsnivå som 
gemenskapssystemet.
8. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen, med stöd av förfarandet i 
artikel 23.2 anta föreskrifter för att 
exportörer av varor som fastställts i punkt 
2 ovan ska kunna gratistilldelas 
utsläppsrätter från gemenskapens register 
för varor som exporterats från 
gemenskapen från och med den 1 januari 
2013. En reserv av utsläppsrätter ska 
inrättas för detta ändamål och omfånget 
av denna reserv ska vara x % (varvid x är 
mindre än 2 %) av den totala kvantiteten
utsläppsrätter inom gemenskapen.
9. Kommissionen ska senast den 30 juni 
2009 ha genomfört en undersökning av 
vilka rättsliga aspekter som måste beaktas 
för att detta verktyg ska vara förenligt 
med internationell handelsrätt. 
Kommissionen ska likaså vid behov lägga 
fram en plan och ett tidsschema för 
delgivning till och diskussion med andra 
berörda länder om hur de problem som 
identifierats kan behandlas på lämpligaste 
sätt.
10. Senast i juni 2010 ska kommissionen, 
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
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analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag för justering av 
andelen gratis utsläppsrätter som tas emot 
av dessa sektorer eller delsektorer i 
enlighet med artikel 10a.

I rapporten ska det också redogöras för 
framstegen med att införa en mekanism 
för justering vid gränserna, av det slag 
som avses i punkterna 2–10.
Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. fr

Ändringsförslag 316
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 

Verksamhetsutövarna vid elintensiva 
anläggningar enligt definitionen i 
artikel 3 ua ska gratistilldelas 
utsläppsrätter, beräknat utgående från 
koldioxidutsläppen i samband med 
produktionen av den el som de förbrukar. 
Tilldelningen ska ske utgående från 
riktmärken.”
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sektorer och delsektorer som har 
fastställts vara förenade med betydande 
risker för koldioxidläckage. Rapporten 
ska åtföljas av lämpliga förslag rörande 
t.ex. följande:
– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a.
– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.
Eventuella bindande sektorsanknutna 
avtal som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas 
av obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. de

Motivering

Elproducenterna kommer att föra över i priserna på den el de framställer alla kostnader de 
får vidkännas till följd av föreskrifterna om att alla utsläppsrätter ska fördelas genom 
auktion. Då blir det i sista hand elkonsumenterna som får bära kostnaderna. Detta innebär en 
kännbar ytterligare belastning för industrianläggningarna, framför allt inom den elintensiva 
industrin, vars internationella konkurrenskraft således råkar i farozonen.

Ändringsförslag 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Anpassning av antalet gratistilldelade 
utsläppsrätter för de sektorer som fastställs 
i enlighet med artikel 10a för att uppväga 
de indirekta effekterna av att kostnaderna 
för koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna, då ju dessa sektorer i särskilt 
hög grad påverkas av dessa kostnader.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. en

Motivering

De sektorer som påverkas måste så snabbt som möjligt få veta med säkerhet om hur 
gemenskapssystemet i framtiden kommer att påverka deras verksamhet, för att de ska kunna 
fatta beslut om framtida investeringar. Vid översynen måste det också tas hänsyn till hur 
överföringen till elpriserna av kostnaderna för koldioxidutsläppen påverkar de sektorer som 
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har större indirekta än direkta utsläpp och som därför påverkas särskilt kännbart av 
elpriserna.

Ändringsförslag 318
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

1. Senast i juni 2011 ska kommissionen, 
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna i samband 
med den trettonde partskonferensen1 och 
den mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen och 
samtidigt till att konkurrerande industrier 
behandlas lika genom att åläggas följa 
kriterierna i punkt 3 samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen med särskild hänsyn till
energiintensiva sektorer och delsektorer 
som har fastställts vara förenade med 
betydande risker för koldioxidläckage. 

2. Den analytiska rapporten som avses i 
punkt 1 ska åtföljas av lämpliga förslag 
där det tas hänsyn till vid vilken tidpunkt 
genomförandet ska ske fullständigt samt 
där följande ska ingå:

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av alla sektorer som omfattas 
av artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Koldioxidutjämningssystem för 
läckageeffekter vilka inte omfattas av 
några andra åtgärder, varvid systemen 
ska gälla för exportörer och importörer av 
produkter som producerats av de sektorer 
eller delsektorer som fastställs i enlighet 
med artikel 10a, om dessa effekter inte 
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omfattas av några andra åtgärder. Dessa 
system ska inte minska likviditeten på 
marknaden för utsläppsrätter.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som uppfyller de relevanta kriterierna i 
punkt 3 och som är möjliga att övervaka 
och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

_________________

1 Den trettonde partskonferensen för 
parterna i FN:s ramkonvention om 
klimatförändringen, samt det tredje mötet 
för parterna i Kyotoprotokollet, hållna på 
Bali i Indonesien den 3–
14 december 2007.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av att endast internationella avtal inom ramen för FN:s ramkonvention om 
klimatförändringen kan komma i fråga. Här införs också kriterier för ett internationellt avtal. 
Situationen måste utvärderas för all industri, men tyngdpunkten ska då vila vid 
tillverkningsindustrin. Ett internationellt avtal måste även utvärderas utgående från inom 
vilken tid det ska genomföras. Koldioxidutjämningen ska vara ett kompletterande system och 
inte begränsas till att tas med bara i gemenskapens system för utsläppshandel och inte heller 
bör den öka belastningen på de anläggningar inom EU, vilka omfattas av gemenskapens 
system för utsläppshandel

Ändringsförslag 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot Senast i januari 2011 ska kommissionen, 
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bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

ifall det inte uppnåtts något omfattande 
internationellt avtal för perioden efter 
2012, efter att tagit hänsyn till inhemska 
åtgärder för minskningar av 
växthusgasutsläppen utanför 
gemenskapen samt efter att ha samrått med 
alla berörda arbetsmarknadsparter, lägga 
fram en analytisk rapport för 
Europaparlamentet och rådet med en 
utvärdering av situationen rörande 
energiintensiva sektorer och delsektorer 
som har fastställts vara förenade med 
betydande risker för koldioxidläckage. 
Rapporten ska åtföljas av lämpliga förslag 
rörande t.ex. följande:

– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a.
– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Justering av upptagandet i 
gemenskapssystemet av importörer av 
produkter som producerats av de sektorer 
eller delsektorer som fastställs i enlighet 
med artikel 10a.

– Övriga direkta åtgärder för att trygga 
konkurrenskraften hos industriföretag 
från EU vilka konkurrerar ute på 
världsmarknaden, utan att 
gemenskapssystemet för den skull blir 
mindre effektivt för miljön.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. en
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Ändringsförslag 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

1. Senast i juni 2011 ska kommissionen,
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen och 
samtidigt till att konkurrerande industrier 
behandlas lika samt efter att ha samrått 
med alla berörda arbetsmarknadsparter, 
lägga fram en analytisk rapport för 
Europaparlamentet och rådet med en 
utvärdering av situationen med särskild 
hänsyn till energiintensiva sektorer och 
delsektorer för att fastställa i vilken grad 
de är utsatta för betydande risker för 
koldioxidläckage i enlighet med punkt 3. 

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.
– Upptagande i gemenskapssystemet av
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

2. Den analytiska rapporten som avses i 
punkt 1 ska åtföljas av lämpliga förslag 
där det tas hänsyn till vid vilken tidpunkt 
genomförandet ska ske fullständigt samt 
där följande ska ingå:

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

a) Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

b) Koldioxidutjämningssystem för 
läckageeffekter vilka inte omfattas av 
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några andra åtgärder, varvid systemen 
ska gälla för exportörer och importörer av 
produkter som producerats av de sektorer 
eller delsektorer som fastställs i enlighet 
med artikel 10a. Dessa system ska inte 
minska likviditeten på marknaden.
c) Justering av den andel utsläppsrätter 
som tilldelas gratis för att kompensera 
den indirekta effekten av att kostnaderna 
för koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna för de sektorer som i enlighet 
med punkt 3 fastställts påverkas i särskilt 
hög grad av sådana kostnadsöverföringar. 
Utsläppsrätter inom ramen för denna 
kompensation ska ha form av tillägg och 
frånräknas från de utsläppsrätter som 
fördelats i enlighet med artikel 10.1 och 
de ska inte omfattas av artikel 12.1 och 
12.3.
Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till att konkurrerande industrier 
behandlas lika och som är möjliga att 
övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.

3. Vid det fastställande av sektorer som 
avses i första stycket ska kommissionen 
beakta den mån i vilken det är möjligt för 
den berörda sektorn eller delsektorn att 
föra vidare kostnaderna för de 
utsläppsrätter som behövs till 
produktpriserna, utan att förlora 
väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar med verksamhet i länder 
utanför gemenskapen, där det inte finns 
några motsvarande kontrollerbara 
utsläppsbegränsningar, med beaktande av 
följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
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utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekten av den klimatförändrings- och 
energipolitik som genomförts, eller som 
förväntas genomföras utanför EU inom 
de berörda sektorerna.
da) Effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna för den berörda sektorn eller 
subsektorn.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.
Denna åtgärd, som är avsedd att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel [23.3].”

Or. en

Motivering

Det bör undersökas i vilken utsträckning ett internationellt avtal verkligen kan åstadkomma 
utsläppsminskningar i global skala. Det bör finnas åtgärder för att öka bidragen från de 
sektorer som omfattas av gemenskapssystemet men också för att motverka betydande risker 
för koldioxidläckage. Gratistilldelningen bör komma i första rummet.

Ytterligare utsläppsrätter bör tilldelas om det påvisats en risk för koldioxidläckage till följd 
av att kostnaderna för koldioxidutsläppen förs över till elintensiva sektorer. Om dessa 
utsläppsrätter undantas från den årliga skyldigheten att överlämna utsläppsrätter och inte 
heller får överföras, då kommer detta inte att ha någon negativ inverkan på 
verksamhetsutövare som får sina utsläppsrätter genom utauktionering.



PE409.410v01-00 66/99 AM\730913SV.doc

SV

Ändringsförslag 321
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att stödja vissa 
energiintensiva industrier i händelse av 

koldioxidläckage

Åtgärder för att stödja industrier i händelse 
av koldioxidläckage

Or. en

Ändringsförslag 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. en
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Motivering

De sektorer som påverkas måste så snabbt som möjligt få veta med säkerhet om hur 
gemenskapssystemet i framtiden kommer att påverka deras verksamhet, för att de ska kunna 
fatta beslut om framtida investeringar.

Ändringsförslag 323
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer och 
energisektorer som har fastställts vara 
förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. en

Motivering

Frågan om koldioxidläckage bör åtgärdas i vederbörlig ordning och genom att det antas en 
förutsägbar lagstiftningsram. Därför bör det så snabbt som möjligt, och i god tid före 2011, 
fastställas vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage samt vidtas lämpliga åtgärder 
för att förhindra detta.

Eftersom energisektorn i somliga medlemsstater har formen av ett flertal isolerade 
energimarknader är den lika utsatt för koldioxidläckage som de energiintensiva sektorerna 
och bör tas med i kommissionens rapport.



PE409.410v01-00 68/99 AM\730913SV.doc

SV

Ändringsförslag 324
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen, mot bakgrund av utgången 
av de internationella förhandlingarna och 
den mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande sektorer och 
delsektorer som har fastställts vara 
förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. en

Ändringsförslag 325
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 

Senast i september 2009 ska 
kommissionen, efter att ha samrått med alla 
berörda arbetsmarknadsparter, lägga fram 
en analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. De åtgärder som 
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situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

vidtagits till stöd för vissa energiintensiva 
sektorer enligt denna artikel kan 
upphävas endast med hjälp av ett 
internationellt avtal med minskningsmål 
av samma slag som här åläggs 
medlemsstaterna. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. de

Motivering

Se artikel 1.8.

Ändringsförslag 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– För särskilda sektorer: upptagande i 
gemenskapssystemet av importörer av 
produkter som producerats av de sektorer 
eller delsektorer som fastställs i enlighet 
med artikel 10a.

Or. en

Motivering

Det skulle visserligen gå att inom sektorer som inte följs av några mer betydande sektorer 
längre fram i produktkedjan ta med importörerna i gemenskapssystemet, men i de flesta 
andra sektorer skulle detta inte fungera eftersom verksamheten längre fram i produktkedjan 
då skulle utsättas för regionalt påförda dyrare varupriser, utan skydd vare sig på den 
inhemska marknaden eller exportmarknaden. Eftersom det dessutom är föga sannolikt att EU 
kunde ta med importörer från länder som inte ingår i bilagan och som har gemensamma men 
differentierade mål bör detta inte anses som ett alternativ till gratistilldelning i avvaktan på 
en samgång inom politiken inom detta område över hela världen.
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Ändringsförslag 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Justering av den andel utsläppsrätter 
som gratistilldelas för att kompensera den 
indirekta effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna för de sektorer som i enlighet 
med artikel 10a fastställts påverkas i 
särskilt hög grad av sådana 
kostnadsöverföringar.

Or. en

Motivering

Utan att ändra på det totala utsläppstaket måste det också, när antalet utsläppsrätter 
anpassas, vid översynen tas hänsyn till vilka inverkningar det får för sektorer som har högre 
indirekta än direkta utsläpp, och därför särskilt kännbart påverkas av denna överföring, att 
kostnaderna för koldioxidutsläppen förs över till elpriserna

Ändringsförslag 328
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kompletterande åtgärder med stöd av 
artikel 10a, såsom gratistilldelning av 
utsläppsrätter utgående från hur utsatta 
energiintensiva sektorer, som till följd av 
de direkta och indirekta kostnaderna för 
utsläppshandeln kan förlora 
konkurrenskraft på världsmarknaden, 
påverkas av att kostnaderna för 



AM\730913SV.doc 71/99 PE409.410v01-00

SV

koldioxidutsläpp tas med i elpriset.

Or. nl

Motivering

Från och med 2013 måste kraftverken betala för alla sina utsläppsrätter och kan överföra 
100 % av kostnaderna för detta till det pris de debiterar för sin el, bland annat av 
energiintensiva företag, och då får dessa företag vidkännas så pass höga kostnader att deras 
ställning inom konkurrensen på världsmarknaden råkar i farozonen, eftersom de bedriver sin 
verksamhet i världsomfattande skala och inte kan ta med några regionala kostnadsposter i 
sina priser.

Ändringsförslag 329
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett internationellt avtal som innefattar 
energiintensiva industrier där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage, eller ett sektorsanknutet
internationellt avtal för sådana industrier,
måste uppfylla åtminstone följande 
kriterier för att skapa likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för 
anläggningar inom sektorer där det 
fastställts föreligga betydande risk för 
koldioxidläckage:
a) Länder som företräder en kritisk massa 
på minst 85 % av världsproduktionen ska
delta, bland dem också de viktigaste 
tillväxtmarknaderna.
b) Likvärdiga mål för koldioxidutsläppen.
c) Liknande utsläppsminskningssystem,
med likvärdig effekt och baserade på 
riktmärken, ska åläggas alla länder som 
deltar eller, i länder som inte har 
likvärdiga mål för koldioxidutsläppen, 
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åläggas de sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet för utsläppshandel.
d) Likvärdiga begränsningar för 
konkurrerande material, med hänsyn 
tagen till deras livscykel.
e) Ett effektivt internationellt system för 
övervakning och kontroll.
f) Ett bindande system för tvistlösning och 
klara föreskrifter om påföljder, 
jämförbara med gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Ett internationellt avtal kommer att förhindra koldioxidutsläpp endast under förutsättning att 
det uppfyller vissa kriterier som skapar likvärdiga verksamhetsförutsättningar för 
konkurrerande sektorer.

Ändringsförslag 330
Philippe Busquin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett internationellt avtal som innefattar 
energiintensiva industrier där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage, eller ett sektorspecifikt 
internationellt avtal för sådana industrier, 
måste uppfylla åtminstone följande 
kriterier för att skapa likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för 
anläggningar inom sektorer där det 
fastställts föreligga betydande risk för 
koldioxidläckage: 
a) Länder som företräder en kritisk massa 
på minst 85 % av världsproduktionen ska 
delta, bland dem också de viktigaste 
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tillväxtmarknaderna.
b) Likvärdiga mål för koldioxidutsläppen.
c) Liknande utsläppsminskningssystem, 
med likvärdig effekt och baserade på 
riktmärken, ska åläggas alla länder som 
deltar eller, i länder som inte har 
likvärdiga mål för koldioxidutsläppen, 
åläggas de sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet för utsläppshandel.
d) Likvärdiga begränsningar för 
konkurrerande material, med hänsyn 
tagen till deras livscykel.
e) Ett effektivt internationellt system för 
övervakning och kontroll.
f) Ett bindande system för tvistlösning och 
klara föreskrifter om påföljder, 
jämförbara med gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Ett internationellt avtal kommer att förhindra koldioxidutsläpp endast under förutsättning att 
det uppfyller vissa kriterier som skapar likvärdiga verksamhetsförutsättningar för 
konkurrerande sektorer.

Ändringsförslag 331
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett internationellt avtal som innefattar 
energiintensiva industrier där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage, eller ett sektorspecifikt 
internationellt avtal för sådana industrier, 
måste uppfylla åtminstone följande 
kriterier för att skapa likvärdiga 
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verksamhetsförutsättningar för 
anläggningar inom sektorer där det 
fastställts föreligga betydande risk för 
koldioxidläckage: 
a) Länder som företräder en kritisk massa 
på minst 85 % av världsproduktionen ska 
delta, bland dem också de viktigaste 
tillväxtmarknaderna.
b) Likvärdiga mål för koldioxidutsläppen.
c) Liknande utsläppsminskningssystem, 
med likvärdig effekt och baserade på 
riktmärken, ska åläggas alla länder som 
deltar eller, i länder som inte har 
likvärdiga mål för koldioxidutsläppen, 
åläggas de sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet för utsläppshandel.
d) Likvärdiga begränsningar för 
konkurrerande material, med hänsyn 
tagen till deras livscykel.
e) Ett effektivt internationellt system för 
övervakning och kontroll.
f) Ett bindande system för tvistlösning och 
klara föreskrifter om påföljder, 
jämförbara med gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Ett internationellt avtal kommer att förhindra koldioxidutsläpp endast under förutsättning att 
det uppfyller vissa kriterier som skapar likvärdiga verksamhetsförutsättningar för 
konkurrerande sektorer.

Ändringsförslag 332
Herbert Reul

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

(8a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 10ba

Kommissionen ska lägga fram förslag om 
en kompensationsmekanism för att 
uppväga de indirekta kostnaderna till 
följd av att gemenskapssystemet leder till 
högre elpriser. Detta förslag ska följa 
gemenskapens bestämmelser om statligt 
stöd.”

Or. en

Motivering

Gemenskapslagstiftningen om statligt stöd är mycket strikt. Därför ska kommissionen lägga 
fram ett förslag om hur man bäst kan kompensera den prishöjning på el som 
gemenskapssystemet indirekt ger upphov till.

Ändringsförslag 333
Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 10ba

Åtgärder för att stödja energiintensiva 
industrier i händelse av koldioxidläckage

Senast i juni 2009 ska kommissionen, 
efter samråd med alla relevanta 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en bedömning av 
situationen för de elintensiva
produktionsanläggningar som förtecknats 
i bilaga IIa, där elkostnaderna svarar för 
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en stor del av produktionskostnaderna 
och där produkterna är utsatta för 
konkurrens från tredjeländer som inte har 
några motsvarande 
utsläppsminskningsåtgärder ("indirekt 
kolläckage"). Senast i december 2009 ska 
kommissionen anta åtgärder i enlighet 
med förfarandet i artikel 22 och 
gratistilldela dessa anläggningar en 
adekvat kvantitet utsläppsrätter som de 
kan använda hos sina elleverantörer. 
Dessa åtgärder ska regelbundet 
uppdateras med fem års mellanrum i 
enlighet med förfarandet i artikel 22.”

Or. en

Motivering

Dessa sektorer, hos vilka elköpen svarar för en stor del av produktionskostnaderna, omfattas 
än så länge inte av gemenskapssystemet. Ändå måste de köpa sin energi från elleverantörer 
som omfattas av detta system, vilket kommer att leda till kännbara 
produktionskostnadsökningar för dem. För att indirekt kolläckage ska kunna undvikas bör 
dessa sektorer kompenseras för hotet mot deras konkurrenskraft.

Ändringsförslag 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över 
de gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.1.

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser
som omfattas av detta direktiv.

2. Senast den 28 februari varje år ska de 2. Senast den 28 februari varje år ska de 
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behöriga myndigheterna utfärda den 
kvantitet utsläppsrätter som ska fördelas 
för det året, beräknat i enlighet med
artiklarna 10 och 10a. 

behöriga myndigheterna utfärda den 
kvantitet utsläppsrätter som ska fördelas 
för det året, beräknat i enlighet med 
artiklarna 10 och 10a. 

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter.

Or. en

Motivering

Priset på koldioxid bör oavkortat bakas in i produkterna för att marknaden ska ledas in i 
riktning mot en klimatvänligare konsumtion. Gratistilldelningen stör marknadens funktion 
medan fullständig utauktionering skulle bespara oss en myckenhet byråkrati och belöna dem 
som gör bäst ifrån sig. Koldioxidläckage och illojal konkurrens mot den europeiska 
produktionen från sådana länder som inte åtagit sig att följa omfattande internationella avtal 
om klimatförändringen bör uppvägas genom krav på utsläppsrätter för utländska 
importvaror.

Ändringsförslag 335
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över de 
gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.1.

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över de 
gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i
artikel 10a.2.

Or. de
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Motivering

En anpassning som behövs till följd av att modellen med riktmärken införs.

Ändringsförslag 336
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter.

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter. Utsläppsrätter som 
inte använts får överföras till befintliga 
anläggningar i samma sektor, vilka byggts 
ut så att deras faktiska kapacitet ökat, 
eller till nya deltagare inom sektorn om de 
reserver som anslagits för dem inte räcker 
till. De behöriga myndigheterna ska 
underrätta kommissionen och få 
bemyndigande att överföra 
utsläppsrätterna.

Or. el

Ändringsförslag 337
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 

utsläppsminskningsenheter (CER och 

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 

utsläppsminskningsenheter (CER och 
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ERU) från projektverksamhet inom 
gemenskapssystemet före ikraftträdandet 
av ett framtida internationellt avtal om 

klimatförändringar

ERU) från projektverksamhet inom 
gemenskapssystemet

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
och innan punkterna 3 och 4 i artikel 28 
börjar tillämpas, ska punkterna 2–7 i 
denna artikel tillämpas.

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
och innan punkterna 3 och 4 i artikel 28 
börjar tillämpas, ska punkterna 2–4 i 
denna artikel tillämpas.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten till dem ska utfärda 
ytterligare utsläppsrätter, förutom dem 
som utfärdats med stöd av artikel 9 i detta 
direktiv, vilka ska vara giltiga från och 
med 2013 och framåt och utfärdas i utbyte 
mot certifierade utsläppsminskningar 
(CER) och utsläppsminskningsenheter 
(ERU) som till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av minst en medlemsstat inom 
ramen för gemenskapssystemet till och 
med 2012. Den behöriga myndigheten ska 
bevilja sådant utbyte på begäran till och 
med den 31 december 2014.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER)
som härrör från projekt inledda före 2013 
och som utfärdats för 
utsläppsminskningar som genomförts 
från och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter som är giltiga från och med 
2013 och framåt.

3. Aktörerna får i vilket fall som helst 
använda certifierade utsläppsminskningar 
(CER) och utsläppsminskningsenheter 
(ERU) eller tillgodohavanden, 
motsvarande upp till 10,5 % av deras 
årliga utsläpp, för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt gemenskapssystemet. 
Detta ska ske genom överlämnande av:

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

a) Certifierade utsläppsminskningar 
(CER) och utsläppsminskningsenheter 
(ERU) för projekt inom mekanismen för 
ren utveckling och/eller gemensamma 
initiativ (CDI/JI) för utsläppsminskningar 
som äger rum fram till utgången av 2015. 
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b) Certifierade utsläppsminskningar 
(CER) och utsläppsminskningsenheter 
(ERU) för projekt inom mekanismen för 
ren utveckling och/eller gemensamma 
initiativ (CDI/JI) för utsläppsminskningar 
som äger rum från och med 2013 och 
framåt i länder som ratificerat ett 
framtida internationellt avtal om 
klimatförändringen.
c) Certifierade utsläppsminskningar 
(CER) och utsläppsminskningsenheter 
(ERU) för projekt inom mekanismen för 
ren utveckling och/eller gemensamma 
initiativ (CDI/JI) för utsläppsminskningar 
som äger rum från och med 2013 och 
framåt i länder med vilka EU före den 
31 december 2015 ingått ett bilateralt eller 
multilateralt samarbetsavtal om 
klimatförändringen.
d) Tillgodohavanden från 
utsläppsminskande verksamhet som 
fastställts med stöd av kraven i 
samarbetsavtal med länder, för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att länderna i fråga 
ratificerat ett avtal med gemenskapen 
eller fram till 2020, beroende på vilket 
som inträffar först.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar 
från och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

4. I samarbetsavtal av det slag som avses i 
punkt 3 d ska det fastställas vilka 
projekttyper som kan komma i fråga, vilka 
metoder som ska användas för att 
bestämma mängden tillgodohavanden
som ska utfärdas och en mekanism som 
garanterar att tillgodohavandena kan 
omsättas i form av utsläppsrätter som kan 
användas för att uppfylla åtagandena 
enligt ett framtida internationellt avtal om 
klimatförändringen.”

Första stycket ska tillämpas för 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
för alla projekttyper som godkänts av 
samtliga medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 
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2008–2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen 
eller fram till år 2020, beroende på vad 
som inträffar först.
5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen 
användas inom gemenskapssystemet 
enligt avtal som slutits med tredjeländer, i 
vilka utnyttjandenivåerna anges. 
Aktörerna ska, med stöd av sådana avtal, 
kunna utnyttja tillgodohavanden från 
projektverksamhet i de berörda 
tredjeländerna i syfte att uppfylla sina 
skyldigheter enligt gemenskapssystemet.
6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet 
utnyttja tillgodohavanden som härrör 
från teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling. 
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt där 
utsläppen från det grundscenario som 
används ligger under den nivå som 
föreskrivs för gratis tilldelning inom 
ramen för de åtgärder som avses i artikel 
10a eller under de nivåer som föreskrivs 
enligt gemenskapslagstiftningen.
7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.” 

Or. en
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Motivering

Det bör vara möjligt att uttömma de nuvarande tillgodohavandena (CER och ERU) som 
tilldelats aktörerna. Principen om komplettering (alltså att en del av utsläppsminskningarna 
kan åstadkommas med hjälp av internationella mekanismer) bör tas med och tillämpas 
självständigt från och med att ett framtida internationellt avtal trätt i kraft. På det sättet kan 
vi nå klimatmålen mera kostnadseffektivt och den framväxande marknaden för projekt inom 
ramen för mekanismen för ren utveckling och/eller gemensamma initiativ (CDM/JI) får en 
klar signal om kontinuitet, liksom övriga länder klart stimuleras till samarbete med EU för att 
ingå ett framtida internationellt avtal.

Ändringsförslag 338
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska se till att tillgodohavandena av typ 
CER/ERU härrör från sådana projekt 
inom gemenskapssystemet, som inte bara 
strikt följer miljökriterier och sociala 
kriterier utan också ytterligare kriterier i 
enlighet med internationellt erkända 
normer såsom miljömärkningen Gold 
Standard.

Or. el

Motivering

Tillgodohavanden av typ CER/ERU måste härröra från projekt med strikta kvalitetskriterier 
för att vi ska få garantier för att företagen verkligen fullgör sina skyldigheter och får till stånd 
ytterligare minskningar av växthusgasutsläppen, samtidigt som det uppmuntras till 
innovationer inom europeiska företag och teknisk utveckling i tredjeländer. 
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Ändringsförslag 339
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkterna 2–5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. Aktörerna kan begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av minst en medlemsstat inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som härrör från projekt inledda före 2013 
och som utfärdats för utsläppsminskningar 
som genomförts från och med 2013 och 
framåt, mot utsläppsrätter som är giltiga 
från och med 2013 och framåt.

3. De behöriga myndigheterna ska låta 
aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av minst en 
medlemsstat inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 

4. De behöriga myndigheterna ska låta 
aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
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certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av minst en 
medlemsstat inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från
projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

5. Om slutandet av ett internationellt avtal 
om klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen 
användas inom gemenskapssystemet enligt 
avtal som slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Tillgodohavandena (CER och ERU) fyller viktiga funktioner, sporrar till tekniköverföring och 
erbjuder en säkerhetsventil ifall priserna på utsläppsrätter skulle raka i höjden. Om 
utsläppsrätter inom ramen för mekanismen för ren utveckling och/eller gemensamma initiativ 
(CDM/JI) begränsas till de mängder som gäller för den andra handelsperioden går detta 
emot tanken på en harmonisering, eftersom olika medlemsstater tillåtit olika procentandelar, 
något som kommer att leda till ojämlik behandling av aktörerna om det fortsätter. Därför är 
det att rekommendera att vi får ett allmängiltigt utsläppstak, så att ojämlikheten kommer bort 
och så att det inte inkräktas på rättigheter som redan beviljats, om vi vill undvika rättstvister 
med aktörer som blivit missgynnade.
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Ändringsförslag 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkterna 3–7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt som berör förnybar energi 
och/eller effektivitet på efterfrågesidan 
och som inletts före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt, med undantag för 
certifierade utsläppsminskningar som 
härrör från stora vattenkraftsprojekt.

Första stycket ska tillämpas för alla
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Första stycket ska tillämpas för 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt som berör förnybar energi 
och/eller effektivitet på efterfrågesidan i 
de minst utvecklade länderna som inletts 
från och med 2013 och framåt, med 
undantag för certifierade 
utsläppsminskningar som härrör från 
stora vattenkraftsprojekt.
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Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen 
användas inom gemenskapssystemet 
enligt avtal som slutits med tredjeländer, i 
vilka utnyttjandenivåerna anges. 
Aktörerna ska, med stöd av sådana avtal, 
kunna utnyttja tillgodohavanden från 
projektverksamhet i de berörda 
tredjeländerna i syfte att uppfylla sina 
skyldigheter enligt gemenskapssystemet.
6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet 
utnyttja tillgodohavanden som härrör 
från teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling. 
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt där 
utsläppen från det grundscenario som 
används ligger under den nivå som 
föreskrivs för gratis tilldelning inom 
ramen för de åtgärder som avses i artikel 
10a eller under de nivåer som föreskrivs 
enligt gemenskapslagstiftningen.
7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.”

5. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.”
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Or. en

Motivering

Kompensation för utsläpp med hjälp av tillgodohavanden utanför gemenskapssystemet bör 
förekomma enbart om tillgodohavandena tillför något verkligt nytt (”additionalitet”) och 
bidrar till hållbar utveckling i värdländerna. Framför allt bör certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU) från sektorer som 
konstaterats vara utsatta för koldioxidläckage och internationell konkurrens inte få användas 
inom gemenskapssystemet efter 2012. Villkoren för när utsläpp får kompenseras med nya 
tillgodohavanden bör slås fast inom ramen för FN och ett omfattande internationellt avtal för 
perioden efter 2012. 

Ändringsförslag 341
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkterna 2–4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012 samt för verksamhet i 
samband med markanvändning, 
förändringar i markanvändningen och 
skogsbruk. Den behöriga myndigheten ska 
bevilja sådant utbyte på begäran till och 
med den 31 december 2014.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
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låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012 samt för verksamhet i samband med 
markanvändning, förändringar i 
markanvändningen och skogsbruk.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012 samt för verksamhet i samband med 
markanvändning, förändringar i 
markanvändningen och skogsbruk, till 
dess att dessa länder har ratificerat ett avtal 
med gemenskapen eller fram till år 2020, 
beroende på vad som inträffar först.

Or. fr

Motivering

Alla medlemsstater kommer knappast att vilja gå med på att tillgodohavanden de fått till följd 
av verksamhet inom skogsbruket inom perioden 2008–2012 tas med i gemenskapssystemet för 
handel med utsläppsrätter.
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Ändringsförslag 342
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkterna 2–5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. Aktörerna kan begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter, upp 
till en mängd som motsvarar alla 
verifierade utsläpp under 2010 
(inberäknat utsläppsrätter i enlighet med
punkterna 3–5), giltiga från och med 2013 
och framåt i utbyte mot certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) som till 
och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som härrör från projekt inledda före 2013 
och som utfärdats för utsläppsminskningar 
som genomförts från och med 2013 och 
framåt, mot utsläppsrätter som är giltiga 
från och med 2013 och framåt.

3. Upp till en mängd som motsvarar alla 
verifierade utsläpp under 2010 
(inberäknat utsläppsrätter i enlighet med
punkterna 2, 4 och 5), ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som härrör från projekt inledda före 2013 
och som utfärdats för utsläppsminskningar 
som genomförts från och med 2013 och 
framåt, mot utsläppsrätter som är giltiga 
från och med 2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 

4. Upp till en mängd som motsvarar alla 
verifierade utsläpp under 2010 
(inberäknat utsläppsrätter i enlighet med
punkterna 2, 3 och 5), ska de behöriga 
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myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från 
projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

5. Upp till en mängd som motsvarar alla 
verifierade utsläpp under 2010 
(inberäknat utsläppsrätter i enlighet med
punkterna 2–4) och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från 
projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Det ger mycket större effekt om man investerar i utsläppsminskningar i länder i utveckling än 
i EU, eftersom möjligheterna att minska utsläppen är mycket större i de förstnämnda 
länderna. Så länge vi inte har något internationellt avtal om utsläppsminskning är det av stor 
vikt för de industrier som omfattas av gemenskapssystemet att de kan använda sig av 
certifierade utsläppsminskningar (CER). Med erkänsla för att det behövs planeringssäkerhet 
för att EU ska kunna nå sina mål för 2020 genom utsläppsminskningar framför allt inom EU 
måste industrin inom EU likabehandlas inom gemenskapssystemet.
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Ändringsförslag 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som härrör från projekt inledda före 2013 
och som utfärdats för 
utsläppsminskningar som genomförts 
från och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter som är giltiga från och med 
2013 och framåt.

3. De behöriga myndigheterna ska låta 
aktörerna årligen byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör
från projekt inledda före 2013, mot 
utsläppsrätter som är giltiga från och med 
2013 och framåt, varvid utbytet ska få 
omfatta upp till 50 % av den årliga 
minskning av den kvantitet utsläppsrätter 
som ska tilldelas enligt föreskrifterna i 
artikel 9.

Or. en

Motivering

Här utvidgas användningen av certifierade utsläppsminskningar (CER) efter 2013. Det 
handlar om projekt som inletts före 2013 och redan certifierats. Certifierade 
utsläppsminskningar ska årligen kunna bytas ut mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt, varvid utbytet ska få omfatta högst 50 % av minskningen av 
utsläppsrätterna (jämfört med den andra handelsperioden). Trycket på priserna för EU:s 
utsläppsrätter kan minskas avsevärt genom att man använder utsläppsrätter inom ramen för 
mekanismen för ren utveckling och/eller gemensamma initiativ (CDM/JI). Det här skulle 
dessutom skapa möjligheter till inledande investeringar i utvecklingsländerna, fostra till 
medvetenhet om energieffektiviteten och öppna möjligheter för exporten.

Ändringsförslag 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar från
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

4. Under hänsynstagande till den övre 
gräns som angivits i punkt 3, ska de 
behöriga myndigheterna låta aktörerna byta 
ut certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

Or. en

Motivering

Här utvidgas de användningsmöjligheter som föreslagits för certifierade utsläppsminskningar 
(CER) i artikel 11a.3 till att gälla också i den situation som beskrivs i punkt 4 (se också 
motiveringen till punkt 3).

Ändringsförslag 345
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När anläggningar använder 
tillgodohavanden vid tillämpningen av 
punkterna 2, 3 och 4 får mängden 
tillgodohavanden som används per år inte 
motsvara mer än25 % av 
växthusgasutsläppen under året i fråga
från de anläggningar som omfattats av 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en
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Motivering

Tillgodohavandena (CER och ERU) fyller viktiga funktioner, sporrar till tekniköverföring och 
erbjuder en säkerhetsventil ifall priserna på utsläppsrätter skulle raka i höjden. Om 
utsläppsrätter inom ramen för mekanismen för ren utveckling och/eller gemensamma initiativ 
(CDM/JI) begränsas till de mängder som gäller för den andra handelsperioden går detta 
emot tanken på en harmonisering, eftersom olika medlemsstater tillåtit olika procentandelar, 
något som kommer att leda till ojämlik behandling av aktörerna om det fortsätter. Därför är 
det att rekommendera att vi får ett allmängiltigt utsläppstak, så att ojämlikheten kommer bort 
och så att det inte inkräktas på rättigheter som redan beviljats, om vi vill undvika rättstvister 
med aktörer som blivit missgynnade.

Ändringsförslag 346
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En aktör som använt en tCER ska 
överlämna en CER, tCER, ERU eller 
utsläppsrätt senast 30 dagar innan 
tillgodohavandet av typ tCER upphör att 
gälla, för att uppväga att de utsläpp som 
omfattats av detta tillgodohavande 
förfaller. Om aktörer inte ersatt de tCER 
som använts för att omfatta utsläpp innan 
tillgodohavandena upphör att gälla ska de
betala en avgift för de överskridande 
utsläppen, enligt vad som föreskrivs i 
artikel 16.

Or. fr

Motivering

Planterad skog kan lagra kol och producera virke, som i sin tur lagras då det används för 
olika ändamål, till exempel byggande och tillverkning av möbler och papper. Svårigheterna 
med att få skogsvårdsprojekten enligt mekanismen för ren utveckling att bli bestående har 
lösts genom att det införts tillfälliga tillgodohavanden av typ CER, nämligen de så kallade 
tCER som överlämnas när de en gång upphört att gälla.
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Trä kan bidra till att motverka klimatförändringen, inte bara när det används för 
energiändamål utan också när det används som tillverkningsmaterial. Efter att ha återvunnits 
en eller flera gånger kan virket huggas upp till ved och brännas.

Ändringsförslag 347
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna kan få 
absorberingsenheter som motsvarar en 
ytterligare lagring av koldioxid i 
produkter av trä, i enlighet med de 
bokföringsregler som kommer att antas 
inom ramen för internationella avtal om 
klimatförändringen. Detta bör föranleda 
stimulansmekanismer i samband med 
gemenskapssystemet för handel med 
utsläppsrätter.

Or. fr

Motivering

För närvarande anser man att varje träd som huggs ned omedelbart leder till att koldioxid 
frigörs och kommer ut i atmosfären, vilket inte innebär någon stimulans till användning av trä 
för olika ändamål.

Ändringsförslag 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I den mån de tillgodohavanden (CER 5. Om slutandet av ett internationellt avtal 
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och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från 
projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

om klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen 
användas inom gemenskapssystemet enligt 
avtal som slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, i en 
utsträckning som motsvarar högst 50 % 
av vad utsläppsmängden för året i fråga 
minskats med, i enlighet med de 
minskningar som företagits under 
perioden 2008–2012, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

Or. de

Motivering

Här behövs det ytterligare flexibilitet för att utsläppen ska kunna minskas så förmånligt och 
effektivt som möjligt.

Ändringsförslag 349
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från 
projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 

5. Om slutandet av ett internationellt avtal 
om klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen 
användas inom gemenskapssystemet enligt 
avtal som slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, i en 
utsträckning som motsvarar högst 70 % 
av vad utsläppsmängden för året i fråga 
minskats med, i enlighet med de 
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med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

minskningar som företagits under 
perioden 2008–2012 med stöd av artikel 9,
kunna utnyttja tillgodohavanden från 
projektverksamhet i de berörda 
tredjeländerna i syfte att uppfylla sina 
skyldigheter enligt gemenskapssystemet.

Or. de

Motivering

Flexibla projektmekanismer är viktiga medel i den kostnadseffektiva utsläppsminskningens 
tjänst och av omsorg om handeln med utsläppsrätter måste de ovillkorligen kunna användas. 
Det så kallade additionalitetskriteriet garanterar att dessa projekt inte motverkar faktiska 
eller möjliga klimatskyddsmål eller klimatskyddsavtal i värdländerna. Såsom det planerats 
bör utsläppsrätter inom ramen för mekanismen för ren utveckling och/eller gemensamma 
initiativ (CDM/JI) samt rätten att använda dessa kunna överföras från den andra till den 
tredje perioden.

Ändringsförslag 350
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska sträva efter att det i 
varje avtal av det slag som avses i punkt 5 
och i det internationella avtal som avses i 
punkt 6 ska ingå ett system där det ges 
tillgodohavanden för beskogning, 
återbeskogning, minskning av de utsläpp 
som vållas genom avskogning, samt 
övriga projekt inom hållbart skogsbruk 
och verksamhet såsom 
erosionsförebyggande och 
avloppsvattenrening. 
Verksamhetsutövarna vid anläggningar 
ska få använda alla tillgodohavanden de 
fått genom undvikande av avskogning 
samt genom beskogning, återbeskogning 
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och övriga projekt och övrig verksamhet 
inom hållbart skogsbruk i 
utvecklingsländerna, om vilka det 
kommits överens om i de avtal som avses i 
punkterna 5 och 6.

Or. en

Motivering

Det är viktigt med skogsbaserade tillgodohavanden för koldioxidutsläpp för att 
utvecklingsländerna ska kunna ge sig i kast med ett meningsfullt arbete för att dämpa 
verkningarna av klimatförändringen och vi på så sätt får garantier för att vi ska lyckas ingå 
ett internationellt avtal om klimatförändringen för perioden efter 2012. Skogsbaserade 
tillgodohavanden för koldioxidutsläpp kommer också att ge näringslivet i Europa en 
begränsad men väsentlig flexibilitet i samband med övergången till en utsläppssnål ekonomi. 

Ändringsförslag 351
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska sträva efter att det i 
varje avtal av det slag som avses i punkt 5 
och i det internationella avtal som avses i 
punkt 6 ska ingå ett system där det ges 
tillgodohavanden för beskogning, 
återbeskogning, minskning av de utsläpp 
som vållas genom avskogning, samt 
övriga projekt inom hållbart skogsbruk 
och verksamhet såsom 
erosionsförebyggande och 
avloppsvattenrening. 
Verksamhetsutövarna vid anläggningar 
ska få använda alla tillgodohavanden de 
fått genom undvikande av avskogning 
samt genom beskogning, återbeskogning 
och övriga projekt och övrig verksamhet 
inom hållbart skogsbruk i 
utvecklingsländerna, om vilka det 
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kommits överens om i de avtal som avses i 
punkterna 5 och 6.

Or. en

Motivering

Det är viktigt med skogsbaserade tillgodohavanden för koldioxidutsläpp för att 
utvecklingsländerna ska kunna ge sig i kast med ett meningsfullt arbete för att dämpa 
verkningarna av klimatförändringen och vi på så sätt får garantier för att vi ska lyckas ingå 
ett internationellt avtal om klimatförändringen för perioden efter 2012. Skogsbaserade 
tillgodohavanden för koldioxidutsläpp kommer också att ge näringslivet i Europa en 
begränsad men väsentlig flexibilitet i samband med övergången till en utsläppssnål ekonomi. 

Ändringsförslag 352
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska sträva efter att det i
varje avtal av det slag som avses i punkt 5 
och i det internationella avtal som avses i 
punkt 7 ska ingå ett system där det ges 
tillgodohavanden för beskogning, 
återbeskogning, minskning av de utsläpp 
som vållas genom avskogning, samt 
övriga projekt inom hållbart skogsbruk 
och verksamhet såsom 
erosionsförebyggande och 
avloppsvattenrening. 
Medlemsstaterna kan dessutom tillåta 
verksamhetsutövarna vid anläggningar att 
använda alla tillgodohavanden de fått 
genom undvikande av avskogning samt 
genom beskogning, återbeskogning och 
övriga projekt och övrig verksamhet inom 
hållbart skogsbruk i utvecklingsländerna, 
vilka certifierats av styrelsen för 
mekanismen för ren utveckling eller 
överensstämmer med de avtal som avses i 
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punkterna 5 och 7. Alla sådana 
tillgodohavanden som medgivits av en 
medlemsstat ska kunna bli föremål för 
handel inom gemenskapssystemet.

Or. en
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