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Ændringsforslag 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I artikel 12 indsættes følgende 
stykke:
"1a. Kommissionen offentliggør en 
rapport, herunder hensigtsmæssige 
forslag til lovgivning, vedrørende 
insiderhandel og markedsmanipulation på 
markedet for emissionskvoter. I denne 
rapport skal det bl.a. overvejes, hvorvidt 
kvoter bør betragtes som finansielle 
instrumenter i henhold til direktiv 
2003/6/EF om insiderhandel og 
kursmanipulation (markedsmisbrug)."

Or. en

Begrundelse

Insiderhandel og markedsmanipulation (markedsmisbrug) er emner, som det er umagen værd 
at undersøge. Før der indføres nye komplicerede regler, skal der dog foretages en analyse, 
som i øjeblikket allerede gennemføres i henhold til EU's direktiv om markedsmisbrug og EU's 
direktiv om markedet for finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kvoter, som udstedes fra den 1. januar 1. Kvoter, som udstedes fra den 1. januar 



PE409.457v01-00 4/48 AM\731526DA.doc

DA

2013, gælder for emissioner i en periode på 
otte år, som begynder den 1. januar 2013.

2013, gælder for emissioner i en periode på 
otte år, som begynder den 1. januar 2013. 
Ubrugte kvoter kan uden begrænsning 
overføres til den følgende otteårige 
periode.

Or. de

Begrundelse

Denne fleksibilisering muliggør og belønner tidlige emissionsreduktioner og skaber også 
større fleksibilitet.

Ændringsforslag 355
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager en forordning
om overvågning og rapportering af 
emissioner og, hvis det er relevant, 
aktivitetsdata vedrørende de aktiviteter, der 
er opført i bilag I, som baseres på de 
principper for overvågning og rapportering, 
der er anført i bilag IV, og specificerer for 
hver drivhusgas dennes globale 
opvarmningspotentiale i kravene til 
overvågning og rapportering af emissioner 
af den pågældende gas.

1. Kommissionen vedtager retningslinjer 
og redskaber om overvågning og 
rapportering af emissioner og, hvis det er 
relevant, aktivitetsdata vedrørende de 
aktiviteter, der er opført i bilag I, som 
baseres på de principper for overvågning 
og rapportering, der er anført i bilag IV, og 
specificerer for hver drivhusgas dennes 
globale opvarmningspotentiale i kravene til 
overvågning og rapportering af emissioner 
af den pågældende gas.

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

Or. de
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Begrundelse

Kommissionen har ikke beføjelse til ensidigt at udstede forordninger!

Ændringsforslag 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen kan tage hensyn til den 
mest nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig fra 
IPCC, og kan også fastsætte krav til 
driftsledere om at rapportere om 
emissioner, som er knyttet til produktionen 
af varer produceret af energiintensive 
industrisektorer, der kan være udsat for 
international konkurrence, samt krav om, at 
disse oplysninger skal verificeres af en 
uafhængig verifikator.

2. Forordningen tager hensyn til den mest 
nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig fra 
IPCC, og fastsætter for gennemførelsen af 
artikel 10a også krav til driftsledere om at 
rapportere om emissioner, som er knyttet 
til produktionen af varer produceret af 
energiintensive industrisektorer, der kan 
være udsat for international konkurrence, 
samt krav om, at disse oplysninger skal 
verificeres af en uafhængig verifikator.

Or. en

Ændringsforslag 357
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen kan tage hensyn til den 
mest nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
fra IPCC, og kan også fastsætte krav til 
driftsledere om at rapportere om 
emissioner, som er knyttet til 
produktionen af varer produceret af 

udgår
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energiintensive industrisektorer, der kan 
være udsat for international konkurrence, 
samt krav om, at disse oplysninger skal 
verificeres af en uafhængig verifikator.
Kravene kan omfatte rapportering af 
emissionsniveauer fra el-produktion, som 
er omfattet af fællesskabsordningen, i 
forbindelse med produktionen af sådanne 
varer.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har ikke beføjelse til ensidigt at udstede forordninger! Endvidere skal 
væsentlige ændringer foretages gennem en almindelig lovgivningsprocedure og ikke ved, at 
den udøvende magt handler selvstændigt.

Ændringsforslag 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at hver 
driftsleder for et anlæg til den kompetente 
myndighed rapporterer emissionerne fra 
det pågældende anlæg i hvert kalenderår 
efter udgangen af det pågældende år i 
overensstemmelse med forordningen.

3. Medlemsstaterne sørger for, at hver 
driftsleder for et anlæg til den kompetente 
myndighed rapporterer emissionerne fra 
det pågældende anlæg i hvert kalenderår 
efter udgangen af det pågældende år.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har ikke beføjelse til ensidigt at udstede forordninger! Endvidere skal 
væsentlige ændringer foretages gennem en almindelig lovgivningsprocedure og ikke ved, at 
den udøvende magt handler selvstændigt.
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Ændringsforslag 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 15 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en forordning om 
verifikation af emissionsrapporter og 
akkreditering af verifikatorer, som angiver 
de nøjere vilkår for akkreditering, gensidig 
anerkendelse og tilbagekaldelse af 
akkrediteringen af verifikatorer, og om 
tilsyn og fagfællebedømmelse efter behov.

Kommissionen udarbejder retningslinjer
om verifikation af emissionsrapporter og 
akkreditering af verifikatorer, som angiver 
de nøjere vilkår for akkreditering, gensidig 
anerkendelse og tilbagekaldelse af 
akkrediteringen af verifikatorer, og om 
tilsyn og fagfællebedømmelse efter behov.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har ikke beføjelse til ensidigt at udstede forordninger! Endvidere skal 
væsentlige ændringer foretages gennem en almindelig lovgivningsprocedure og ikke ved, at 
den udøvende magt handler selvstændigt.

Ændringsforslag 360
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I artikel 16 tilføjes følgende stk. 3a:
"3a. I tilfælde af en kulstofpris på over 50 
euro fritager betaling af en bøde for 
kvoteoverskridelser på 50 euro for hvert 
ton udledt kuldioxidækvivalent i 
handelsperioden fra 2013 til 2020 
driftslederen fra forpligtelsen til at 
returnere kvoter svarende til disse 
kvoteoverskridelser, når driftslederen 
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returnerer kvoter i relation til det følgende 
kalenderår."

Or. en

Begrundelse

Emissionshandelsordningsindustrien har behov for en vis grad af planlægningssikkerhed på 
grundlag af høje kulstofpriser, og i tilfælde af at importørers forpligtelse til at deltage i 
emissionshandelsordningen eller en tilsvarende foranstaltning i henhold til artikel 10b ikke 
finder sted. Fritagelse for at returnere kvoter ved betaling af en bøde er en mulighed for at 
løse dette problem.

Ændringsforslag 361
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I, på baggrund af 
de i artikel 21 omhandlede rapporter og i 
lyset af erfaringerne med anvendelsen af 
direktivet. Bilag IV og V kan ændres for at 
forbedre overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner.

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I og bilag IIa, på 
baggrund af de i artikel 21 omhandlede 
rapporter og i lyset af erfaringerne med 
anvendelsen af direktivet. Bilag IIa kan 
kun ændres efter proceduren i traktatens 
artikel 251. Bilag IV og V kan ændres for 
at forbedre overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner.

Or. en

Begrundelse

Bilag I og bilag IIa hører til de væsentlige elementer for dette direktiv, og en ændring af dem 
bør ske gennem en fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 19
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 24 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Som artikel 24a indsættes: udgår
"Artikel 24a

Harmoniserede regler for 
emissionsreducerende projekter

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].
Sådanne foranstaltninger må ikke 
medføre, at emissionsreduktioner 
medregnes flere gange, og ikke hindre 
iværksættelse af andre 
emissionsreducerende foranstaltninger 
uden for fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.
2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere forskrifter for kreditering af 
projekter på fællesskabsniveau som 
omhandlet i stk. 1.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
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ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvordan forslaget om at give mulighed for (kreditter fra) sektorer eller 
aktiviteter skal kunne vælges ind i emissionshandelsordningen uden at underminere 
reduktionsforpligtelserne fra de beskyttede sektorer i henhold til beslutningen om en fælles 
indsats.

Ændringsforslag 363
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 19
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 24 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 vedtager Kommissionen 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 
gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 
gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Ved næste revision 
af fællesskabsordningen skal det overvejes 
at harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.
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fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at forbinde sektorer, der er omfattet af EU's emissionshandelsordning, og 
sektorer, der ikke er omfattet af emissionshandelsordningen, og derfor bør alle betingelser for 
anvendelse af artikel 24a til artikel 24 fjernes.

Ændringsforslag 364
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 19 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 24 a a (ny)

ÆndringsforslagKommissionens forslag

19) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 24aa
Medlemsstater kan benytte 
tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner tilladt i henhold til 
artikel 3, stk. 1 og 2 i afgørelse 
2008/XX/EF med henblik på 
gennemførelsen af deres forpligtelser i 
henhold til direktiv 2003/87/EF.
Ud over bestemmelserne i artikel 24a kan 
hvert enkelt anlæg, der er medtaget i 
fællesskabsordningen, dække op til 10 % 
af sin verificerede emission med enheder 
erhvervet fra medlemsstaters grænser 
fastsat i afgørelse 2008/xxxx."

Or. en

Begrundelse

Elementerne i direktivet om EU's emissionshandelsordning og beslutningen om en fælles 
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indsats er indbyrdes forbundet, og der skal tages højde for disse forbindelser, for at EU som 
helhed kan opfylde emissionsreduktionsmålene på en omkostningseffektiv måde. Derfor er der 
behov for at støtte indførelsen af princippet om fleksibilitet mellem 
emissionshandelsordningen og systemer, der ikke er omfattet af ordningen.

For at skabe reelle incitamenter for projektudvikling i tredjelande, bør der ikke gennemføres 
nogen grænse for anvendelse af erhvervede kreditter.

Ændringsforslag 365
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små anlæg

Or. en

Ændringsforslag 366
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små anlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning.

Or. en

Begrundelse

Da små udledere (< 50.000 tons CO2 om året) står over for enorme omkostninger ved at 
overvåge og rapportere uden en miljømæssig fordel som følge af EU's 
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emissionshandelsordning, bør disse små udledere udelukkes snarest muligt. Ca. 75 % af de 
dækkede anlæg udleder 56.000 tons CO2 om året, men kun 5 % af de samlede ETS-
emissioner. Små udledere bør kun være del af emissionshandelsordningen på frivillig basis 
("ilvalg".

Endvidere er der ingen grund til kun at udelukke "fyringsanlæg". Den keramiske industri 
(især mursten) står over for de højeste administrationsudgifter.

Ændringsforslag 367
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne udelukker
fyringsanlæg fra fællesskabsordningen, 
hvis disse anlæg i hvert af de forrige tre år 
har indberettet emissioner på mindre end 
50.000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket fyringsanlæg og beskriver 
de trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget fyringsanlæg i noget kalenderår 
udleder 50.000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive 
genindsat i ordningen, hvis det i noget 
kalenderår udleder 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse, 
eller hvis foranstaltningerne med 

c) bekræfter, at et fyringsanlæg vil blive 
genindsat i ordningen, hvis det i noget 
kalenderår udleder 50.000 tons
kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse, 
eller hvis foranstaltningerne med 
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tilsvarende virkning ikke længere fungerer tilsvarende virkning ikke længere fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

Deltagelse af små udledere, som udleder under 50.000 tons, er ikke omkostningseffektiv, fordi 
byrden med overvågning og rapportering i henhold til ETS-standarder og 
administrationsudgifterne til godkendelse overstiger pengeværdien af miljømæssige fordele.
"En omkostningseffektiv løsning og en reduktion i antallet af anlæg kan opnås, når anlæg med 
emissioner <50.000 tons kan tages ud af systemet. Samtidig med at 95 % af ETS-sektorernes 
emissioner fortsat vil være dækket, vil denne tærskel på 50.000 tons spare omkring 75 % af 
alle anlæg for den tunge ETS-byrde" (EEA-rapport 2007).

Ændringsforslag 368
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
fra fællesskabsordningen, hvis disse anlæg 
i hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 50 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes
drivhusgasreducerende foranstaltninger; 
det forudsætter dog, at de pågældende 
medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om a) giver Kommissionen meddelelse om 
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hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
50 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 50 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

Da små udledere (< 50.000 tons CO2 om året) står over for enorme omkostninger ved at 
overvåge og rapportere uden en miljømæssig fordel som følge af EU's 
emissionshandelsordning, bør disse små udledere udelukkes snarest muligt. Ca. 75 % af de 
dækkede anlæg udleder 56.000 tons CO2 om året, men kun 5 % af de samlede ETS-
emissioner. Små udledere bør kun være del af emissionshandelsordningen på frivillig basis 
("tilvalg").

Endvidere er der ingen grund til kun at udelukke "fyringsanlæg". Den keramiske industri 
(især mursten) står over for de højeste administrationsudgifter.

Ændringsforslag 369
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 1. Medlemsstaterne udelukker
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fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 50 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
50 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 50 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. it

Begrundelse

Udelukkelsen af små anlæg bør udvides til at omfatte alle anlæg og ikke kun fyringsanlæg. At 
hæve udelukkelsestærsklen til 50 000 tons ville desuden gøre det muligt at dække omkring 95 
% af de emissioner, der falder inden for rammerne af emissionshandel, men ville tillade en 
væsentlig reduktion i udgifterne både for små virksomheder og offentlige myndigheder i 
overensstemmelse med princippet om forbedring af lovgivningen.
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Ændringsforslag 370
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
fra fællesskabsordningen, hvis disse anlæg 
i hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse; det 
forudsætter dog, at de pågældende 
medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en
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Ændringsforslag 371
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg fra fællesskabsordningen, 
hvis disse anlæg i hvert af de forrige tre år 
har indberettet emissioner på mindre end 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning, sammen med godkendelse af 
ejeren af anlægget med angivelse af 
dennes ønske om at gøre brug af fravalget

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en
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Begrundelse

Et niveau på 10 000 tons vil ramme en række små anlæg og føre til unødvendige 
administrative og økonomiske byrder uden at bidrage med en væsentlig mængde til den 
samlede mængde emissioner, der fokuseres på. Visse ikkegenanvendelsesanlæg kan ved fælles 
beslutning forblive klassificeret i henhold til ETS-ordningen.

Ændringsforslag 372
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne udelukker på 
driftslederens anmodning anlæg fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25.000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
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fungerer fungerer
d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

Et skift til et tærskelniveau på 25 000 tons CO2 pr. år vil reducere det samlede antal deltagere 
med 55 %, mens det kun reducerer de dækkede emissioner med 2,4 %. Ikke kun fyringsanlæg 
bør få mulighed for et fravalg, men alle anlæg i EU's emissionshandelsordning. Dette svarer 
til betragtning 10, som ikke begrænser bestemmelsen til fyringsanlæg.

Ændringsforslag 373
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
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mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

I konsekvensanalysen (SEK(2008)52)) anfører Europa-Kommissionen, at reduktionen i 
administrationsudgifter pr. ton emission, der var udelukket fra EU's 
emissionshandelsordning, var for lille, således at tærsklen på 25 000 tons (sammenlignet med 
10 000 tons) skulle indføres. Kommissionens dokument ser imidlertid ikke på usikkerhed 
vedrørende emissioner fra store  CO2-udledere. Den usikkerhed kan være af samme 
størrelsesorden som den samlede CO2-emission fra anlæg, der udleder under 25.000 tons 
CO2/år.

Udelukkede anlæg vil også automatisk være underlagt andre emissionsreduktionstiltag i den 
sektor, der ikke er omfattet af EU's emissionshandelsordning.

Ændringsforslag 374
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
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emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. de

Begrundelse

Loftet bør hæves fra 10 000 tons til 25 000 tons CO2-emissioner. Dette vil være en væsentlig 
lempelse af byrden for driftsledere af anlæg og stadig dække over 97 % emissionerne.
Derudover bør de tiltag, der er udformet til at opnå et tilsvarende bidrag til en reduktion af 
udledningerne, forklares tydeligt. Eftersom undtagelsen af disse anlæg er baseret på deres 
begrænsede indvirkning på klimaet, bør kravene være nemme at opfylde.

Ændringsforslag 375
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. de

Begrundelse

Undtagelsen gøres under alle omstændigheder til genstand for den specifikke betingelse, at 
der stadig bør være en reduktion i drivhusgasser. På den måde kan en ubureaukratisk 
procedure anvendes på en enkelt måde for anlæg med udledninger på 25 000 tons pr. år.
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Ændringsforslag 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons 
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
løbet af de forrige tre år har indberettet 
gennemsnitlige emissioner på mindre end 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget ændrer ikke emissionstærsklen på 10.000 tons kuldioxidækvivalent, men 
giver større fleksibilitet og rationelle tiltag for små fyringsanlæg.

Ændringsforslag 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 

1. Når Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
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minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

enighed om i Det Europæiske Råd, skal 
Kommissionen udføre en omfattende 
konsekvensanalyse af de økonomiske 
virkninger af procedurerne til 
gennemførelse af disse reduktioner og af 
virkningerne af andre tiltag, der vedtages 
i den internationale aftale..

Konsekvensanalysen skal også vurdere 
om følgende betingelser er opfyldt:

- den internationale aftale forpligter alle 
lande, der har eller som sandsynligvis 
udvikler produktion inden for den 
pågældende sektor med dette direktiv;

o restriktioner magen til dem, der 
pålægges i Den Europæiske Union, i 
de udviklede lande, for de sektorer, 
der er nævnt i dette direktivs bilag I;

o et passende bidrag i henhold til deres 
forpligtelser og respektive kapaciteter 
i udviklingslandene, navnlig de mest 
industrialiserede lande, for de 
sektorer, der er nævnt i dette direktivs 
bilag I;

- de udviklede landes forpligtelser og 
bidrag fra udviklingslandene, især de 
mest industrialiserede lande, skal:

o måles og verificeres i 
overensstemmelse med internationalt 
anerkendte metoder, og

o rapporteres.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er trådt i kraft, og i 
lyset af resultaterne af den 
konsekvensanalyse, der er fastsat i samme 
stykke, navnlig hvis de deri nævnte tre 



PE409.457v01-00 26/48 AM\731526DA.doc

DA

mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

betingelser er opfyldt, skal Kommissionen 
fremsætte forslag om en ændret faktor, 
således at en del af Fællesskabets 
kvotemængde i 2020, i henhold til artikel 
9 og 9a, bidrager til den samlede reduktion 
af drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale vil forpligte
Fællesskabet til at foretage.

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til 
at dække op til halvdelen af den 
reduktion, der gennemføres i 
overensstemmelse med stk. 2.

4. Kommissionen kan vedtage, at 
driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, kan benytte 
yderligere projekttyper ud over de i artikel 
11a, stk. 2 til 5, nævnte eller andre 
mekanismer, som den internationale aftale 
indfører.

4. I lyset af resultaterne af den 
konsekvensanalyse, der er fastsat i denne 
artikels stk. 1, navnlig hvis de tre 
betingelser nævnt deri er opfyldt, kan 
Kommissionen vedtage, at driftsledere, 
der er omfattet af fællesskabsordningen, 
kan benytte yderligere projekttyper ud 
over de i artikel 11a, stk. 2 til 5, nævnte 
eller andre mekanismer, som den 
internationale aftale indfører.

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].

Or. fr

Begrundelse

Indgåelse af en international aftale vil skabe nye forpligtelser for EU og for de øvrige parter.
Det er derfor vigtigt, at der udføres en omfattende konsekvensanalyse for at vurdere 
gennemførelsesprocedurerne og vurdere eventuelle virkninger af enhver type. Der skal 
fastsættes kriterier for aftalens succes. Det er også nødvendigt inden for 
fællesskabsbestemmelserne at præcisere de specifikke forventninger vedrørende de nye
vækstlande, eftersom disse lande ikke kan sammenlignes med alle andre udviklingslande med 
hensyn til den indsats, de er nødt til gøre.
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Ændringsforslag 378
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne for alle stater med 
nævneværdige aktiviteter i de sektorer, 
der er angivet i bilag 1 og 2ab senest i 
2020 skal reduceres med større mængder 
end de minimumsreduktioner, der er 
opnået enighed om i Det Europæiske Råd, 
og når Kommissionen har tilvejebragt 
bevis for, at denne aftale i andre stater 
fører til sammenlignelige CO2-
omkostninger for de sektorer, der er 
angivet i bilag 1 og 2ab.

Or. de

Begrundelse

De justeringer, der følger af de efterfølgende bestemmelser, bør ikke foretages automatisk, 
når der er indgået en international aftale. Der skal snarere formuleres kriterier, som skal 
opfyldes, før der kan foretages justeringer. Minimumskravet er, at der bør være 
sammenlignelige omkostningsbyrder for disse sektorer i bilag 1 i alle ikkeeuropæiske lande.

Ændringsforslag 379
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne for alle stater med 
nævneværdige aktiviteter i de sektorer, 
der er angivet i bilag 1 og 2ab senest i 
2020 skal reduceres med større mængder 
end de minimumsreduktioner, der er 
opnået enighed om i Det Europæiske Råd, 
og i det omfang det tidligere er bevist, at 
denne aftale i andre medlemsstater fører 
til sammenlignelige CO2-omkostninger 
for de sektorer, der er angivet i bilag 1 og 
2ab.  Dette bevis skal tilvejebringes af 
Kommissionen.

Or. de

BegrundelseDe justeringer, der følger af de efterfølgende bestemmelser, bør ikke foretages 
automatisk, når der er indgået en international aftale. Der skal snarere formuleres kriterier, 
som skal opfyldes, før der kan foretages justeringer. Minimumskravet er, at der bør være 
sammenlignelige omkostningsbyrder for disse sektorer i bilag 1 i alle ikkeeuropæiske lande.

Ændringsforslag 380
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale, som overholder 
kriterierne i artikel 10b, stk. 2a og om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd den 8. 
og 9. marts 2007.
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Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at en international aftale skal overholde visse kriterier for at forhindre 
kulstoflækage. Der skal være en klar henvisning til Rådets resultater fra marts 2007.

Ændringsforslag 381
Philippe Busquin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale, som overholder 
kriterierne i artikel 10b, stk. 2a og om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd den 8. 
og 9. marts 2007.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at en international aftale skal overholde visse kriterier for at forhindre 
kulstoflækage. Der skal være en klar henvisning til Rådets resultater fra marts 2007.

Ændringsforslag 382
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 
omhandlede internationale aftale er 
indgået, stiger den lineære faktor, således 
at Fællesskabets kvotemængde i 2020 
bliver mindre end fastsat efter artikel 9; 
den falder med en mængde kvoter 
svarende til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage, ganget med 
den andel af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, 
som fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a.

2. Inden for seks måneder efter, at der er 
indgået en international aftale om 
klimaændringer, som medfører 
obligatoriske emissionsreduktioner, der 
overstiger de i medfør af artikel 3 krævede 
emissionsreduktioner, skal Kommissionen 
stille lovforslag om hver medlemsstats 
bidrag til Fællesskabets yderligere 
reduktionsbestræbelser, som skal vedtages 
i henhold til artikel 251 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Or. en

Begrundelse

Målet om en reduktion på 30 % inden for rammerne af en international aftale er en politisk 
beslutning med væsentlige virkninger, og den bør derfor være underlagt den fælles 
beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 383
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, skal 
Kommissionen, på basis af en fuldstændig 
konsekvensanalyse af 
omkostningseffektiviteten af midlerne til 
at opnå disse reduktioner samt 
virkningerne af andre tiltag, der er 
nærmere beskrevet i en international 
aftale, fremsætte et lovforslag til 
Parlamentet og Rådet med forslag om en 
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reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

yderligere reduktion af Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 under hensyntagen 
til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage.

Or. en

Begrundelse

Reaktionerne på konklusionerne fra forhandlingerne om en international aftale skal ikke være 
en automatisk reaktion, men skal underkastes vurdering og den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 384
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
præsentation af Kommissionens analyse,
stiger den lineære faktor, således at 
Fællesskabets kvotemængde i 2020 bliver 
mindre end fastsat efter artikel 9; den 
falder med en mængde kvoter svarende til 
den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage, ganget med 
den andel af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, som 
fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a. Disse 
regler træder kun i kraft, hvis 
Kommissionens analyse præsenteres før 
2015.

Or. de
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Begrundelse

Jo senere stigningen i den årlige reduktionsfaktor indtræffer, jo stejlere vil den nødvendige 
reduktionskurve være, og jo stærkere vil virkningen af reduktionen i antallet af kvoter være på 
kvotepriser. For at forhindre en uforholdsmæssig byrde for industrien som følge af dette, bør 
der fastsættes en tidsfrist for aftalens ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 385
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
præsentation af Kommissionens analyse,
stiger den lineære faktor, således at 
Fællesskabets kvotemængde i 2020 bliver 
mindre end fastsat efter artikel 9; den 
falder med en mængde kvoter svarende til 
den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage, ganget med 
den andel af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, som 
fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a. Denne 
forordning træder kun i kraft, hvis 
Kommissionens analyse præsenteres før 
[2015].

Or. de

Begrundelse

Jo senere stigningen i den årlige reduktionsfaktor indtræffer, jo stejlere vil den nødvendige 
reduktionskurve være, og jo stærkere vil virkningen af reduktionen i antallet af kvoter være på 
kvotepriser. For at forhindre en uforholdsmæssig byrde for industrien som følge af dette, bør 
der fastsættes en tidsfrist for aftalens ikrafttrædelse.
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Ændringsforslag 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En international aftale i henhold til 
stk. 1 og 2 defineres som en aftale mellem 
lande, som fører til globale 
emissionsreduktioner af den 
størrelsesorden, der er påkrævet for 
effektivt at håndtere klimaændringer, og 
som er målelige, kontrollerbare og 
underlagt en obligatorisk 
håndhævelsesmekanisme.
En sådan international aftale bør omfatte 
en kritisk masse for global 
sektorproduktion.
Lande, der er underlagt en sådan 
international aftale, skal blive enige om at 
gennemføre og håndhæve tiltag, som 
resulterer i en tilsvarende byrde for 
industrier, der udsættes for international 
konkurrence.

Or. en

Begrundelse

En international aftale vil kun forhindre kulstoflækage, hvis den overholder visse kriterier, 
som sætter konkurrerende sektorer på lige fod.

Ændringsforslag 387
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Driftslederne kan, ud over ubrugte 
CER'er og ERU'er tildelt til driftsledere af 
medlemsstaterne for perioden 2008-2012,
benytte CER'er, ERU'er og andre kreditter, 
der er godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, 
som har indgået den internationale aftale, 
til at dække op til 70 % af den reduktion, 
der gennemføres i overensstemmelse med 
stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Fleksible projektmekanismer er vigtige instrumenter til opnåelse af omkostningseffektive 
emissionsreduktioner, og deres udnyttelsespotentiale giver en uundværlig sikkerhedsventil for 
emissionshandel. Kriteriet for additionalitet sikrer, at disse projekter ikke underminerer 
faktiske eller potentielle klimabeskyttelsesmål eller aftaler i værtslandene. Som planlagt skal 
en overførsel af JI/CEM-kvoter og brugsrettigheder fra den anden og tredje fase være mulig.

Ændringsforslag 388
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Driftslederne kan, ud over ubrugte 
CER'er og ERU'er tildelt til driftsledere af 
medlemsstaterne for perioden 2008-2012,
benytte CER'er, ERU'er og andre kreditter, 
der er godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, 
som har indgået den internationale aftale, 
til at dække op til halvdelen af den 
reduktion, der gennemføres i 
overensstemmelse med stk. 2 og artikel 9.

Or. de
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Begrundelse

Fleksibilitet er af afgørende betydning.

Ændringsforslag 389
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21 a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 28a

Anvendelse af kreditter til skovrejsning, 
genplantning og skovbrug

Uanset artikel 11a og 28 skal 
medlemsstater tillade driftsledere af 
anlæg at anvende kreditter, op til et 
niveau på (X) % af deres anlægs årlige 
verificerede emissioner, fra:
(1) de skovrejsnings- og 
genplantningsprojekter, der er certificeret 
af CDM's forretningsudvalg, og de 
projekter, der er verificeret i henhold til 
Joint Implementation Supervisory 
Committee-proceduren;
(2) skovbrugsaktiviteter i udviklingslande, 
med hvilke der er indgået en aftale i 
henhold til artikel 11a, stk. 5; og
(3) eventuelle skovbrugsprojekter i 
udviklingslande i overensstemmelse med 
den i artikel 28 nævnte internationale 
aftale."

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring ville omfatte skovbaserede kulstofkreditter i EU's kvoter for 
drivhusgasemissioner pr. 2013, når der eventuelt nås frem til en ny international aftale ("efter 
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Kyoto") om klimaændringer.  Dette vil både sende et væsentligt signal til udviklingslande om 
at gennemføre meningsfulde bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer og give en vis 
begrænset fleksibilitet til industrien i Europa.

Ændringsforslag 390
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 28a

Anvendelse af kreditter til skovrejsning, 
genplantning og skovbrug

Uanset artikel 11a og 28 skal 
medlemsstater tillade driftsledere af 
anlæg at anvende kreditter, op til et 
niveau på 4 % * af deres anlægs årlige 
verificerede emissioner, fra:
(1) de skovrejsnings- og 
genplantningsprojekter, der er certificeret 
af CDM's forretningsudvalg, og de 
projekter, der er verificeret i henhold til 
Joint Implementation Supervisory 
Committee-proceduren;
(2) skovbrugsaktiviteter i udviklingslande, 
med hvilke der er indgået en aftale i 
henhold til artikel 11a, stk. 5; og
(3) eventuelle verificerede projekter, der 
reducerer nationale emissioner fra 
skovfældning eller projekter til afbødning 
af forringelse af jord eller skove i 
udviklingslande i overensstemmelse med 
den i artikel 28 nævnte internationale 
aftale.
* dette tal kan justeres som følge af den i 
artikel 28 nævnte internationale aftale.

Or. en
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Begrundelse

Skovfældning er ansvarlig for en femtedel af de samlede kuldioxidudledninger. På grundlag 
af Balihandlingsplanen finder der UNFCCC-drøftelser sted om markeds- og fondsbaserede 
incitamenter til at undgå skovfældning. Ved at medtage skovfældning i 
emissionshandelsordningen kan selskaber reducere deres emissioner ved at investere i 
projekter rettet mod skovfældning, der er blevet anerkendt som CDM-projekter, eller som 
falder ind under anvendelsesområdet for en klimaaftale for perioden efter 2012. Medtagelse 
af skovfældning kan, som analytikere har vist, begrænse udgifterne for selskaber til at 
overholde deres forpligtelser i henhold til emissionshandelsordningen. Begrænsningen til 4 % 
kan justeres for at tage højde for markedsanalyse og klimaaftalen for perioden efter 2012.

Ændringsforslag 391
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 2
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 
hensyn til enheder med en nominel 
indfyret termisk effekt på under 3 MW.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er en fare for, at et stort antal små anlæg vil blive medtaget i henhold til 
sammenlægningsreglen, som fandtes i det oprindelige direktiv, og som er blevet konkretiseret 
i den tilføjelse, der er foreslået til direktivet, der er under revision.  Navnlig i 
kemikalieindustrien er der talrige foreningslokaliteter med et stort antal individuelle 
forbrændingsanlæg, som på grund af denne regel vil blive lagt sammen til forbrændingsanlæg 
på over 20MW, som allerede findes på dette område.
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Ændringsforslag 392
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 2
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 
hensyn til enheder med en nominel 
indfyret termisk effekt på under 3 MW.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er en fare for, at et stort antal små anlæg vil blive medtaget i henhold til 
sammenlægningsreglen, som fandtes i det oprindelige direktiv, og som er blevet konkretiseret 
i den tilføjelse, der er foreslået i direktivforslaget, der er under revision.

Ændringsforslag 393
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 2
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 
hensyn til enheder med en nominel 
indfyret termisk effekt på under 3 MW.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er en fare for, at mange små anlæg vil blive medtaget. Frem for alt i kemikalieindustrien 
er der et stort antal foreningslokaliteter med mange individuelle forbrændingsanlæg, som 
enten vil blive lagt sammen til forbrændingsanlæg på over 20MW, som allerede findes på 
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dette område, eller som helhed vil overskride grænseværdien og blive omfattet af 
emissionshandel. Dette ville betyde, at et stort antal små anlæg ville være nødt til at handle 
emissioner, og dette er i strid med ændringen i artikel 27.

Ændringsforslag 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra b – litra (ii)
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – tabel – række 2 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion af aluminium 
(primærproduktion og, når der drives 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mere end 20 MW, 
sekundærproduktion)

Produktion af aluminium 
(primærproduktion, når der drives 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mere end 20 MW)

Or. en

Begrundelse

Mængden af emissioner fra den sekundære genbrugsindustri har lav indvirkning på de 
samlede emissioner, der er inkluderet i emissionshandelsordningen. Den består af et antal 
små og mellemstore virksomheder, og den yderligere administrative og omkostningsmæssige 
byrde berettiger ikke medtagelsen.

Ændringsforslag 395
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra c a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – tabel - andre aktiviteter – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den fjerde linje af 
aktivitetskategorier affattes således:
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"Andre aktiviteter

Industrianlæg til fremstilling af:

(a) papirmasse af træ eller andre 
fibermaterialer, herunder termiske
fyringsanlæg med en samlet effekt på 
over20 MW, anvendes
(b) papir og pap med en 
produktionskapacitet på mere end 20 
tons pr. dag, hvor der anvendes termiske 
fyringsanlæg med en samlet effekt på 
mere end 20 MW."

Or. en

Begrundelse

Behandling på lige fod af anlæg i alle sektorer i bilag 1. Kommissionen har kun foretaget 
ændringer i de nye tilføjede kategorier, hvor de har glemt at gøre det for de eksisterende 
sektorer, der allerede er nævnt i bilag 1. Dette er meget mere i overensstemmelse med 
definitionen af elgenerator og giver en klar harmonisering af de nuværende eksisterende 
tilgange i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 396
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – tabel – Kemisk industri – kolonne 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der tilføjes følgende rækker af 
aktivitetskategorier:

(4) Der tilføjes følgende rækker af 
aktivitetskategorier:

Kemisk industri Kemisk industri
Produktion af kønrøg, hvor organiske 
stoffer som olie, tjære og kraknings- og 
destillationsrester forkulles, og hvor der 
drives fyringsanlæg med en nominel 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW.

Produktion af kønrøg, hvor organiske 
stoffer som olie, tjære og kraknings- og 
destillationsrester forkulles, og hvor der 
drives fyringsanlæg med en nominel 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW.
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Produktion af nitrogenmonoxid Produktion af nitrogenmonoxid
Produktion af adipinsyre Produktion af adipinsyre
Produktion af glyoxal og glyoxylsyre Produktion af glyoxal og glyoxylsyre
Produktion af ammoniak Produktion af ammoniak
Produktion af organiske basiskemikalier
ved krakning, reforming, delvis eller fuld 
oxidering eller lignende processer, hvor 
produktionskapaciteten er større end 100 
tons/dag

Produktion af ethylen, propylen, benzen og 
aromatiske stoffer ved krakning, 
reforming, delvis eller fuld oxidering eller 
lignende processer, hvor 
produktionskapaciteten er større end 100 
tons/dag

Produktion af brint (H2) og syntesegas ved 
reforming eller delvis oxidering, hvor 
produktionskapaciteten er større end 25 
tons/dag

Produktion af brint (H2) og syntesegas ved 
reforming eller delvis oxidering, hvor 
produktionskapaciteten er større end 25 
tons/dag

Produktion af natriumcarbonat (Na2CO3) 
og natriumhydrogencarbonat (NaHCO3)

Produktion af natriumcarbonat (Na2CO3) 
og natriumhydrogencarbonat (NaHCO3)

Or. en

Begrundelse

Ændringen fjerner fortolkningsspillerum og giver klarhed: Store, homogene processer er 
medtaget. Andre aktiviteter end dem, der er anført i bilag I og III, er ikke medtaget i 
direktivet.

</Amend>

Ændringsforslag 397
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – tabel – Kemisk industri – række 6 og 7 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion af organiske basiskemikalier
ved krakning, reforming, delvis eller fuld 
oxidering eller lignende processer, hvor 
produktionskapaciteten er større end 100 
tons/dag

Produktion af ethyler og propyler ved 
krakning eller reforming, hvor 
produktionskapaciteten er større end 100 
tons/dag

Produktion af brint (H2) og syntesegas ved 
reforming eller delvis oxidering, hvor 
produktionskapaciteten er større end 25 
tons/dag

Produktion af brint (H2) og syntesegas ved 
reforming, hvor produktionskapaciteten er 
større end 25 tons/dag

Or. de
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Begrundelse

For at forhindre forskellige fortolkninger i medlemsstaterne bør definitionerne formuleres så 
entydigt som muligt.

Ændringsforslag 398
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende bilag Ia tilføjes til direktiv 
2003/87/EF:

"BILAG Ia

Liste over energiintensive sektorer, der er 
udsat for en væsentlig risiko for 
kulstoflækage
Jern og stål"

Or. en

Begrundelse

Bilag som introduceret i Artikel 3 w (ny) for at anføre de sektorer, der er udsat for en 
betydelig risiko for kulstoflækage.

Ændringsforslag 399
Philippe Busquin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Følgende bilag Ia tilføjes til direktiv 
2003/87/EF:
"BILAG Ia

Liste over energiintensive sektorer, der er 
udsat for en væsentlig risiko for 
kulstoflækage
Jern og stål"

…

…*”

* sektorer, der skal angives af 
Parlamentet og Rådet før vedtagelsen af 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Bilag som introduceret i Artikel 3 w (ny) for at anføre de sektorer, der er udsat for en 
betydelig risiko for kulstoflækage.

Ændringsforslag 400
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II
Direktiv 2003/87/EF
Bilag II a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIa udgår.

Or. de
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Begrundelse

Der er andre instrumenter i fællesskabsretten, som er bedre tilpasset til omfordeling af 
ressourcer.

Ændringsforslag 401
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Bilag II a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIA
Følgende bilag IIaa tilføjes til direktiv 
2003/87/EF:
"Bilag IIaa

Liste over el-intensive produktionsfaciliteter 
nævnt i direktivets artikel 2 og 10

- Elektrolyseprocesser til fremstilling af 
alkaliske chlorider"

Or. en

Begrundelse

Disse sektorer, for hvilke køb af el udgør en væsentlig del af produktionsomkostningerne, er 
endnu ikke medtaget i ETS-systemet. Disse sektorer må imidlertid købe deres energi af 
elleverandører, der er med i ETS-systemet, og deres produktionsomkostninger vil stige 
betydeligt. For at undgå indirekte kulstoflækage bør disse sektorer kompenseres for truslerne 
mod deres konkurrenceevne.
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Ændringsforslag 402
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Bilag II a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIA. Følgende bilag føjes til 
direktiv 2003/87/EF.
"BILAG IIaa
Fremstilling af klor, kaustisk soda, 
kaliumhydroxid og alkoholater ved 
elektrolyse
Fremstilling af flussyre ved elektrolyse

Fremstilling af gasser ved luftseparering

Fremstilling af kalciumkarbid i elektriske 
ovne

Fremstillingen af brintoverilte

Fremstilling af polykrystallinsk silicium

Fremstilling af polygranuleret kulstof og 
grafit"

Or. de

Begrundelse

Denne liste omfatter fremstillingsprocesser, som generelt er kendt for at være særligt el-
intensive, og de er allerede blevet defineret som typiske eksempler. Listen er ikke 
udtømmende.
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Ændringsforslag 403
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Bilag II a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIA
Følgende bilag IIaa tilføjes til direktiv 
2003/87/EF:

"Bilag IIaa

Liste over energiintensive 
produktionsfaciliteter, der er nævnt i 
artikel 2 og 10 for at skabe 
investeringssikkerhed
EU's fremstillingsindustri, der modtager 
100 % gratis tildeling i henhold til artikel 
10a, stk. 8.
De industrier, der er nærmere beskrevet 
nedenfor, skal etablere benchmarking 
og/eller præstationsnormer som grundlag 
for gratis tildeling af kvoter. De nærmere 
oplysninger om benchmarks, som skal 
etableres, og som har til formål at ændre 
ikkevæsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 23, stk. 3.
Cement
Keramik
Kemikalier
Glas
Jern og stål
Kalk
Kaliumchlorid og salt
Ikkejernholdige metaller
Papirmasse og papir
Raffinaderier"

Or. en
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Begrundelse

Alle energiintensive sektorer har forelagt Kommissionen beviser for deres 
produktionsomkostningers andel af energi, data om handel, der viser i hvor høj grad de er 
udsat for international konkurrence, deres manglende evne til at overføre omkostningerne til 
EU's emissionshandelsordning til deres kunder, og risikoen for kulstoflækage på grundlag af 
sammenligning af den nationale produktions CO2-aftryk med konkurrerende produktion uden 
for EU. På grundlag af de tilvejebragte data er det fuldt ud begrundet og legitimt at anføre 
disse sektorer eksplicit som berettigede til gratis tildeling på grundlag af resultatbenchmarks, 
som sektorerne skal gennemføre.

Ændringsforslag 404
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Bilag II a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIB
Følgende bilag IIab tilføjes til direktiv 
2003/87/EF:
"Liste over energiintensive 
produktionsfaciliteter, der er nævnt i 
artikel 2 og 10 for at skabe 
investeringssikkerhed
EU's fremstillingsindustri, der modtager 
100 % gratis tildeling i henhold til artikel 
10a, stk. 8.
De industrier, der er nærmere beskrevet 
nedenfor, skal etablere benchmarking 
og/eller præstationsnormer som grundlag 
for gratis tildeling af kvoter. De nærmere 
oplysninger om benchmarks, som skal 
etableres, og som har til formål at ændre 
ikkevæsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 23, stk. 3.
Cement
Keramik
Kemikalier
Glas
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Jern og stål
Kalk
Kaliumchlorid og salt
Ikkejernholdige metaller
Papirmasse og papir
Raffinaderier"

Or. en

Begrundelse

Alle energiintensive sektorer har forelagt Kommissionen detaljerede beviser for deres 
produktionsomkostningers andel af energi, relevante data om handel, der viser i hvor høj 
grad deres processer er udsat for international konkurrence, deres manglende evne til 
ensidigt at overføre omkostninger til EU's emissionshandelsordning til deres kunder, og 
risikoen for kulstoflækage på grundlag af sammenligning af den nationale produktions CO2-
aftryk med konkurrerende produktion uden for EU.
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