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Ändringsförslag 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 12 ska följande punkt 
läggas till:
”1a. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan på marknaden för 
utsläppsrätter, vilken också ska innehålla 
lämpliga lagstiftningsförslag. Rapporten 
ska bland annat ta upp frågan om 
huruvida utsläppsrätter bör betraktas som 
finansiella instrument som omfattas av 
tillämpningsområdet för 
direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan 
(marknadsmissbruk).

Or. en

Motivering

Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) är viktiga frågor som 
måste undersökas. En analys bör dock göras innan nya, betungande regler införs. Arbetet 
med denna pågår redan i enlighet med direktivet om marknadsmissbruk och direktivet om 
marknader för finansiella instrument.
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Ändringsförslag 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led a
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Utsläppsrätter som utfärdats från och 
med den 1 januari 2013 och framåt ska 
vara giltiga för utsläpp under en period av 
åtta år räknat från och med 
den 1 januari 2013.”

”1. Utsläppsrätter som utfärdats från och 
med den 1 januari 2013 och framåt ska 
vara giltiga för utsläpp under en period av 
åtta år räknat från och med 
den 1 januari 2013. Överföring av 
outnyttjade utsläppsrätter till följande 
åttaårsperiod ska vara möjlig i full 
utsträckning.”

Or. de

Motivering

Detta möjliggör och belönar tidiga utsläppsminskningar och skapar dessutom större 
flexibilitet.

Ändringsförslag 355
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta en förordning
för övervakning och rapportering av 
utsläpp och, när så är lämpligt, 
verksamhetsuppgifter från de verksamheter 
som förtecknas i bilaga I; förordningen ska 
baseras på de principer för övervakning 
och rapportering som fastställs i bilaga IV 
och ska, i övervaknings- och 
rapporteringskraven för olika växthusgaser, 
ange den globala uppvärmningspotentialen 

1. Kommissionen ska ta fram 
vägledningar och hjälpmedel för 
övervakning och rapportering av utsläpp 
och, när så är lämpligt, 
verksamhetsuppgifter från de verksamheter 
som förtecknas i bilaga I; förordningen ska 
baseras på de principer för övervakning 
och rapportering som fastställs i bilaga IV 
och ska, i övervaknings- och 
rapporteringskraven för olika växthusgaser, 
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för respektive växthusgas. ange den globala uppvärmningspotentialen 
för respektive växthusgas.

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

Or. de

Motivering

Kommissionen har inte behörighet att anta förordningar på egen hand!

Ändringsförslag 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen kan ta hänsyn till de mest 
exakta och aktuella vetenskapliga uppgifter 
som finns tillgängliga, särskilt från IPCC, 
och kan också specificera krav på att 
aktörerna ska rapportera utsläpp knutna till 
produktionen av varor som framställs i 
energiintensiva industrier som kan vara 
utsatta för internationell konkurrens, samt 
krav på att dessa uppgifter ska omfattas av 
oberoende kontroll.

2. Förordningen ska ta hänsyn till de mest 
exakta och aktuella vetenskapliga uppgifter 
som finns tillgängliga, särskilt från IPCC, 
och ska, för tillämpningen av artikel 10a,
också specificera krav på att aktörerna ska 
rapportera utsläpp knutna till produktionen 
av varor som framställs i energiintensiva 
industrier som kan vara utsatta för 
internationell konkurrens, samt krav på att 
dessa uppgifter ska omfattas av oberoende 
kontroll.

Or. en
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Ändringsförslag 357
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen kan ta hänsyn till de 
mest exakta och aktuella vetenskapliga 
uppgifter som finns tillgängliga, särskilt 
från IPCC, och kan också specificera 
krav på att aktörerna ska rapportera 
utsläpp knutna till produktionen av varor 
som framställs i energiintensiva industrier 
som kan vara utsatta för internationell 
konkurrens, samt krav på att dessa 
uppgifter ska omfattas av oberoende 
kontroll.

utgår

Kraven kan också innehålla en 
bestämmelse om att sådana utsläpp 
i samband med elproduktion som omfattas 
av gemenskapssystemet och som sker vid 
produktionen av nämnda varor ska 
rapporteras.

Or. de

Motivering

Kommissionen har inte behörighet att anta förordningar på egen hand! Väsentliga ändringar 
ska dessutom göras inom ramen för ordinarie lagstiftningsförfarande och inte egenmäktigt av 
den verkställande myndigheten. 

Ändringsförslag 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att varje 
verksamhetsutövare vid en anläggning 
efter slutet av varje kalenderår till den 
behöriga myndigheten rapporterar 
utsläppen från anläggningen under det 
berörda kalenderåret i enlighet med 
förordningen.”

3. Medlemsstaterna ska se till att varje 
verksamhetsutövare vid en anläggning 
efter slutet av varje kalenderår till den
behöriga myndigheten rapporterar 
utsläppen från anläggningen under det 
berörda kalenderåret.”

Or. de

Motivering

Kommissionen har inte behörighet att anta förordningar på egen hand! Väsentliga ändringar 
ska dessutom göras inom ramen för ordinarie lagstiftningsförfarande och inte egenmäktigt av 
den verkställande myndigheten. 

Ändringsförslag 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 15 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska anta en förordning
för kontroll av utsläppsrapporter och 
ackreditering av kontrollorgan, 
innehållande villkor för ackreditering, 
ömsesidigt erkännande och återkallan av 
kontrollföretagens ackreditering, samt för 
övervakning och, i tillämpliga fall, 
sakkunnigbedömning.

”Kommissionen ska utarbeta riktlinjer för 
kontroll av utsläppsrapporter och 
ackreditering av kontrollorgan, 
innehållande villkor för ackreditering, 
ömsesidigt erkännande och återkallan av 
kontrollföretagens ackreditering, samt för 
övervakning och, i tillämpliga fall, 
sakkunnigbedömning.

Or. de

Motivering

Kommissionen har inte behörighet att anta förordningar på egen hand! Väsentliga ändringar 
ska dessutom göras inom ramen för ordinarie lagstiftningsförfarande och inte egenmäktigt av 
den verkställande myndigheten. 
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Ändringsförslag 360
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I artikel 16 ska följande punkt 3a 
läggas till:
”3a. Om priset för koldioxidutsläpp 
överstiger 50 euro ska, under 
handelsperioden 2013–2020, en 
verksamhetsutövare som betalar en avgift 
på 50 euro för varje ton 
koldioxidekvivalent som släpps ut befrias 
från skyldigheten att överlämna det antal 
utsläppsrätter som motsvarar de 
överskridande utsläppen, när 
utsläppsrätter ska överlämnas för det 
följande kalenderåret.”

Or. en

Motivering

Det måste finnas en viss grad av planeringstrygghet i utsläppshandelssystemet med tanke på 
de höga avgifterna för koldioxidutsläpp och möjligheten att importörer inte kommer att 
tvingas delta i systemet eller någon liknande åtgärd enligt artikel 10b. En avgift för att befrias 
från kravet på att överlämna utsläppsrätter kan vara en lösning på problemet.

Ändringsförslag 361
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 22 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I, mot bakgrund 
av de rapporter som föreskrivs i artikel 21 
och erfarenheterna från tillämpningen av 
detta direktiv. Bilagorna IV och V kan 
ändras i syfte att förbättra övervakningen, 
rapporteringen och verifieringen av 
utsläppen.

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I och bilaga IIa, 
mot bakgrund av de rapporter som 
föreskrivs i artikel 21 och erfarenheterna 
från tillämpningen av detta direktiv. 
Bilaga IIa får bara ändras enligt det 
förfarande som anges i artikel 251 
i EG-fördraget. Bilagorna IV och V kan 
ändras i syfte att förbättra övervakningen, 
rapporteringen och verifieringen av 
utsläppen.

Or. en

Motivering

Bilaga I och bilaga IIa är väsentliga delar av detta direktiv och kan bara ändras genom 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Följande artikel ska införas som 
artikel 24a:

utgår

”Artikel 24a
Harmoniserade bestämmelser för projekt 

som leder till minskade utsläpp
1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för 
utfärdande av utsläppsrätter för projekt 
som förvaltas av medlemsstaterna och 
som leder till minskade utsläpp av 
växthusgaser utanför 
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gemenskapssystemet.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas 
när ett inbegripande i systemet enligt 
artikel 24 inte är möjligt, och 
i den kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.
2. Kommissionen kan anta 
genomförandeåtgärder med bestämmelser 
för utfärdande av tillgodohavanden för 
projekt på gemenskapsnivå enligt punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 23.3.”

Or. en

Motivering

Det är oklart hur förslaget om att låta sektorer och verksamheter (eller tillgodohavanden från 
dem) ingå i utsläppshandelssystemet på frivillig basis ska kunna genomföras utan att det 
undergräver de minskningsåtaganden som gjorts enligt beslutet om bördefördelning i sektorer 
som inte omfattas av utsläppshandelssystemet.

Ändringsförslag 363
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 ska kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.

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

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

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas 
när ett inbegripande i systemet enligt 
artikel 24 inte är möjligt, och i den 
kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
I den kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.

Or. en

Motivering

Villkoren för när artikel 24a ska tillämpas på artikel 24 bör utgå, eftersom det behövs en 
koppling mellan de sektorer inom EU som omfattas av utsläppshandelssystemet och dem som 
inte gör det.

Ändringsförslag 364
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24aa (ny) 
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ÄndringsförslagKommissionens förslag

(19) Följande artikel ska införas: 
”Artikel 24aa

Medlemsstaterna får använda de 
utsläppsrätter för växthusgaser som 
medges enligt artikel 3.1 och 3.2 
i beslut 2008/XX/EG för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt direktiv 2003/87/EG. 
Vid sidan av bestämmelserna i artikel 24a 
får varje anläggning som ingår 
i gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter täcka upp till 10 procent av 
sina verifierade utsläpp med enheter från 
den kvot som fastställts för 
medlemsstaterna i beslut 2008/xxxx.”

Or. en

Motivering

Det finns kopplingar mellan direktivet om gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter och beslutet om bördefördelning. Dessa bör beaktas för att EU som helhet ska 
kunna uppnå målen för utsläppsminskning på ett kostnadseffektivt sätt. Därför bör man stödja 
principen om flexibilitet mellan utsläppshandelssystemet och andra system. 

Verkliga incitament för projektutveckling i tredjeländer kan bara skapas om det inte finns 
någon gräns för hur förvärvade tillgodohavanden får användas.

Ändringsförslag 365
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små 
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små anläggningar 
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Or. en

Ändringsförslag 366
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små 
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små anläggningar som 
omfattas av likvärdiga åtgärder

Or. en

Motivering

EU:s system för handel med utsläppsrätter medför enorma kostnader för kontroll och 
rapportering för aktörer som släpper ut små mängder koldioxid (mindre än 50 000 ton per 
år) utan att detta ger några miljövinster. Därför bör dessa aktörer undantas så snart som 
möjligt. Omkring 75 procent av anläggningarna som omfattas släpper ut 56 000 ton koldioxid 
per år, men dessa utsläpp utgör endast 5 procent av samtliga utsläpp i 
utsläppshandelssystemet. För aktörer med små utsläpp bör det vara frivilligt att delta 
i systemet.

Det finns inte heller några skäl att bara undanta ”förbränningsanläggningar”. Allra högst 
blir de administrativa kostnaderna för keramikindustrin (särskilt tegeltillverkare).

Ändringsförslag 367
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 

1. Medlemsstaterna ska undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
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anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

anläggningar har rapporterat utsläpp till 
den behöriga myndigheten som 
underskrider 50 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ 
samt om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild förbränningsanläggning av
denna typ samt om de likvärdiga åtgärder 
som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av 
förbränningsanläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 50 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en 
förbränningsanläggning som under något 
kalenderår släpper ut 50 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer (med 
undantag av utsläpp från biomassa) eller 
som inte längre tillämpar de likvärdiga 
åtgärderna, kommer att återinföras 
i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Det är inte kostnadseffektivt att aktörer som släpper ut mindre än 50 000 ton ska delta 
i utsläppshandelssystemet, eftersom arbetet med en kontroll och rapportering som uppfyller 
kraven samt de administrativa kostnaderna för tillstånd överstiger miljöfördelarna omräknat 
i pengar. Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån från 2007 kan man åstadkomma en 
kostnadseffektiv lösning och minska antalet anläggningar om anläggningar med utsläpp 
under 50 000 ton plockas bort ur systemet. 95 procent av utsläppen i de sektorer som ingår 
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i utsläppshandelssystemet skulle fortfarande omfattas, men tröskeln på 50 000 ton gör att 
omkring 75 procent av anläggningarna slipper de tunga bördor som systemet medför.

Ändringsförslag 368
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa anläggningar har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 50 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder för att minska 
växthusgaserna, samt förutsatt att den 
berörda medlemsstaten uppfyller följande 
villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 50 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
50 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.
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(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

EU:s system för handel med utsläppsrätter medför enorma kostnader för kontroll och 
rapportering för aktörer som släpper ut små mängder koldioxid (mindre än 50 000 ton per 
år) utan att detta ger några miljövinster. Därför bör dessa aktörer undantas så snart som 
möjligt. Omkring 75 procent av anläggningarna som omfattas släpper ut 56 000 ton koldioxid 
per år, men dessa utsläpp utgör endast 5 procent av samtliga utsläpp i 
utsläppshandelssystemet. För aktörer med små utsläpp bör det vara frivilligt att delta 
i systemet.

Det finns inte heller några skäl att bara undanta ”förbränningsanläggningar”. Allra högst 
blir de administrativa kostnaderna för keramikindustrin (särskilt tegeltillverkare).

Ändringsförslag 369
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna ska undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att de har rapporterat utsläpp till 
den behöriga myndigheten som
underskrider 50 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om (a) Den underrättar kommissionen om 
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varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 50 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
50 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. it

Motivering

Undantaget för små anläggningar bör utvidgas till att omfatta alla anläggningar och inte 
enbart förbränningsanläggningar. Höjningen av gränsvärdet till 50 000 ton skulle dessutom 
göra det möjligt att täcka runt 95 % av de utsläpp som omfattas av utsläppshandel och skulle 
sänka kostnaderna betydligt för både småföretag och offentliga myndigheter, vilket är i linje 
med principen om bättre lagstiftning.

Ändringsförslag 370
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa har rapporterat utsläpp 
till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
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utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa), 
kommer att återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 371
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
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gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

gemenskapssystemet förutsatt att dessa har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts, 
liksom om begäran om att beviljas 
undantag med godkännande av 
anläggningens ägare.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

En gräns på 10 000 ton drabbar ett antal små anläggningar och skapar onödiga 
administrativa och ekonomiska bördor utan något större bidrag till den totala 
utsläppsminskningen. Vissa anläggningar (ej återvinningsanläggningar) ska kunna fortsätta 
ingå i utsläppshandelssystemet på frivillig basis.
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Ändringsförslag 372
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna ska på operatörens 
begäran undanta vissa anläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.
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Or. en

Motivering

Om tröskeln i stället sätts till 25 000 ton koldioxid per år minskar antalet deltagare med 
55 procent, men de utsläpp som omfattas av systemet minskar bara med 2,4 procent. 
Möjligheten att undantas bör inte gälla enbart förbränningsanläggningar utan alla 
anläggningar som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta är i linje med 
skäl 10, där det inte bara är förbränningsanläggningar som avses.

Ändringsförslag 373
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.
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(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Kommissionen anser i sin miljökonsekvensbedömning (SEC(2008)52) att de administrativa 
kostnaderna per ton utsläpp som undantas från systemet för handel med utsläppsrätter inte 
skulle minska tillräckligt mycket för att motivera en tröskel på 25 000 ton (jämfört med om 
gränsen dras vid 10 000 ton). I kommissionens text beaktas dock inte osäkerheten kring 
utsläppen från aktörer som släpper ut stora mängder koldioxid. Den felmarginal som 
osäkerheten ger kan vara av samma storleksordning som de samlade koldioxidutsläppen från 
alla anläggningar som släpper ut mindre än 25 000 ton koldioxid per år.

Anläggningar som undantas kommer dessutom automatiskt att omfattas av andra åtgärder för 
utsläppsminskning som gäller för de sektorer som inte omfattas av systemet.

Ändringsförslag 374
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
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av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. de

Motivering

Tröskeln bör höjas från planerade 10 000 till 25 000 ton koldioxidutsläpp. På så vis minskar 
man avsevärt bördan för anläggningsoperatörerna och får ändå med mer än 97 % av 
utsläppen.  Vidare bör det preciseras vilka åtgärder som ska leda till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna. Eftersom undantaget för dessa anläggningar tar fasta på deras ringa 
klimatpåverkan bör även kraven vara lätta att efterleva.

Ändringsförslag 375
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. de

Motivering

Undantaget är under alla omständigheter knutet till det konkreta villkoret att 
växthusgasutsläppen minskar ändå. Därför är det utan vidare möjligt att införa ett 
obyråkratiskt förfarande för anläggningar med utsläpp på mindre än 25 000 ton per år.  
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Ändringsförslag 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton 
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
i genomsnitt underskrider 10 000 ton 
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under de tre 
föregående åren och att de omfattas av 
åtgärder som kommer att leda till 
likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

Or. pl

Motivering

Genom ändringsförslaget ändras inte utsläppströskeln på 10 000 ton koldioxidekvivalent, 
men det skapas utrymme för större flexibilitet och rationella åtgärder för små 
förbränningsanläggningar.

Ändringsförslag 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28



PE409.457v01-00 26/49 AM\731526SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska kommissionen 
genomföra en uttömmande 
konsekvensbedömning av de ekonomiska 
följderna av minskningarna och följderna 
av övriga åtgärder i det internationella 
avtalet om klimatförändringar.

Konsekvensbedömningen ska även 
fastställa om följande villkor uppfyllts:
– Det internationella avtalet är 
förpliktande för samtliga länder som har 
eller kan komma att utveckla en 
produktion inom de sektorer som omfattas 
av det här direktivet.
– Det internationella avtalet ålägger
utvecklade länder motsvarande 

begränsningar som gäller i EU, för de 
sektorer som nämns i bilaga I i det här 
direktivet, 
utvecklingsländer, särskilt de ekonomiskt 

mest avancerade, ett lämpligt bidrag 
alltefter deras skyldigheter och kapacitet, 
för de sektorer som nämns i bilaga I i det 
här direktivet. 
– De utvecklade ländernas åtaganden och 
utvecklingsländernas bidrag, särskilt de 
ekonomiskt mest utvecklade, ska 
mätas och kontrolleras enligt 
internationellt erkända metoder och
rapporteras.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 

2. Från och med det år som följer på 
ikraftträdandet av det internationella avtal 
som avses i punkt 1, och med tanke på 
resultatet av den konsekvensbedömning 
som föreskrivs i samma punkt, framför 
allt om de tre villkor som nämns är 
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en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet,
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar 
i enlighet med artiklarna 9 och 9a.

uppfyllda, ska kommissionen föreslå en 
ändring av faktorn så att delen av den 
kvantitet utsläppsrätter som utfärdas för 
gemenskapen 2020 bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a till den sammanlagda 
minskning av växthusgasutsläppen 
i gemenskapen på 20 % som utgör 
gemenskapens åtagande enligt det 
internationella avtalet.

3. Aktörerna har rätt att för upp till 
hälften av den minskning som sker 
i enlighet med punkt 2 använda 
certifierade utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har 
slutit det internationella avtalet.
4. Kommissionen kan anta åtgärder som 
ger aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra mekanismer 
som inrättats enligt det internationella 
avtalet.

4. Kommissionen kan, med tanke på 
resultatet av den konsekvensbedömning 
som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel, 
framför allt om de tre villkor som nämns 
är uppfyllda, anta åtgärder som ger 
aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra mekanismer 
som inrättats enligt det internationella 
avtalet.

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

Or. fr

Motivering

Att sluta ett internationellt avtal kommer att medföra nya skyldigheter för EU och för övriga 
parter. Det är därför mycket viktigt med en uttömmande konsekvensbedömning för att 
utvärdera hur det ska tillämpas och bedöma olika följder. Det bör fastställas kriterier för ett 
framgångsrikt avtal. Det är nödvändigt att inom ramen för gemenskapsbestämmelser ange 
vilka särskilda förväntningar som ställs på tillväxtekonomier eftersom dessa inte kan 
jämföras med alla andra utvecklingsländer när det gäller vilka ansträngningar de bör göra.
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Ändringsförslag 378
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Punkterna 2, 3 och 4 ska börja 
tillämpas när gemenskapen har slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som, i alla stater med betydande 
verksamhet i de sektorer som anges 
i bilagorna 1 och 2ab, till 2020 kommer att 
leda till obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, och när kommissionen 
har kunnat belägga att avtalet i dessa 
andra stater leder till jämförbara 
koldioxidkostnader för sektorerna 
i bilagorna 1 och 2ab.

Or. de

Motivering

Anpassningarna enligt de efterföljande punkterna bör inte göras automatiskt så snart det 
finns ett internationellt avtal. I stället bör det utformas kriterier som måste vara uppfyllda för 
att en anpassning ska kunna göras. Ett minimikrav här är att kostnaderna för respektive 
sektor i bilaga I är jämförbara i alla länder utanför EU. 

Ändringsförslag 379
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 

1. Punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel 
ska börja tillämpas när gemenskapen har 
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som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

slutit ett internationellt avtal om 
klimatförändringar som, i alla stater med 
betydande verksamhet i de sektorer som 
anges i bilagorna 1 och 2ab, till 2020 
kommer att leda till obligatoriska 
minskningar av växthusgasutsläppen som 
överstiger de lägsta minskningsnivåer som 
fastställts av Europeiska rådet, och när det 
finns belägg för att avtalet i andra stater 
leder till jämförbara koldioxidkostnader 
för sektorerna i bilagorna 1 och 2ab. 
Beläggen ska tas fram av kommissionen.

Or. de

Motivering

Anpassningarna enligt de efterföljande punkterna bör inte göras automatiskt så snart det 
finns ett internationellt avtal. I stället bör det utformas kriterier som måste vara uppfyllda för 
att en anpassning ska kunna göras. Ett minimikrav här är att kostnaderna för respektive 
sektor i bilaga I är jämförbara i jämförbara länder utanför EU. 

Ändringsförslag 380
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som uppfyller kriterierna i artikel 10b.2a 
och som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet den 8–9 mars 2007, ska 
punkterna 2, 3 och 4 tillämpas.

Or. en
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Motivering

Det måste specificeras att ett internationellt avtal måste uppfylla vissa kriterier för att 
förhindra koldioxidläckage. Det måste därför finnas en tydlig hänvisning till resultaten från 
Europeiska rådets möte i mars 2007.

Ändringsförslag 381
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som uppfyller kriterierna i artikel 10b.2a 
och som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet den 8–9 mars 8, ska 
punkterna 2, 3 och 4 tillämpas.

Or. en

Motivering

Det måste specificeras att ett internationellt avtal måste uppfylla vissa kriterier för att 
förhindra koldioxidläckage. Det måste därför finnas en tydlig hänvisning till resultaten från 
Europeiska rådets möte i mars 2007. 

Ändringsförslag 382
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar 
i enlighet med artiklarna 9 och 9a.

2. Inom sex månader efter slutandet av ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar som leder till 
obligatoriska minskningar utöver de som 
följer av artikel 3 ska kommissionen lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om varje 
medlemsstats bidrag till gemenskapens 
ytterligare insatser för att minska 
utsläppen, vilket ska antas i enlighet med 
artikel 251 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen.

Or. en

Motivering

Målet om en 30-procentig sänkning inom ramen för ett internationellt avtal är ett politiskt 
beslut som har avsevärda konsekvenser och därför bör omfattas av medbeslutande.

Ändringsförslag 383
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1 ska kommissionen, på 
grundval av en fullständig bedömning av 
kostnadseffektiviteten hos metoderna för 
att uppnå dessa minskningar samt av 
konsekvenserna av andra åtgärder som 
anges i det internationella avtalet, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för 
parlamentet och rådet om en ytterligare 
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enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar 
i enlighet med artiklarna 9 och 9a.

sänkning av den kvantitet utsläppsrätter 
som utfärdas för gemenskapen 2020, med 
beaktande av den sammanlagda minskning 
av växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet. 

Or. en

Motivering

Följderna av avslutandet av förhandlingarna om ett internationellt avtal bör inte vara 
automatiska utan omfattas av utvärdering och medbeslutande.

Ändringsförslag 384
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
framläggandet av den kommissionsanalys
som avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a. Denna bestämmelse 
ska dock tillämpas endast om 
kommissionens analys läggs fram 
före 2015. 

Or. de
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Motivering

Ju senare den årliga minskningsfaktorn börjar öka, desto brantare blir den erforderliga 
minskningskurvan och desto större inverkan får den minskade mängden utsläppsrätter på 
priserna på utsläppsrätterna. För att undvika att detta leder till en oproportionerligt stor 
börda för näringslivet bör man fastställa en tidpunkt för när avtalet senast ska träda i kraft.

Ändringsförslag 385
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
framläggandet av den kommissionsanalys
som avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a. Denna bestämmelse 
ska dock tillämpas endast om 
kommissionens analys läggs fram 
före [2015]. 

Or. de

Motivering

Ju senare den årliga minskningsfaktorn börjar öka, desto brantare blir den erforderliga 
minskningskurvan och desto större inverkan får den minskade mängden utsläppsrätter på 
priserna på utsläppsrätterna. För att undvika att detta leder till en oproportionerligt stor 
börda för näringslivet bör man fastställa en tidpunkt för när avtalet senast ska träda i kraft.
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Ändringsförslag 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, 
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett internationellt avtal enligt 
punkterna 1 och 2 definieras som ett avtal 
mellan länder som leder till globala 
utsläppsminskningar av den omfattning 
som behövs för att man ska kunna 
åtgärda klimatförändringarna på ett 
effektivt sätt och som går att övervaka och 
kontrollera samt omfattas av obligatoriska 
system för verkställande.
Ett sådant internationellt avtal ska 
omfatta en kritisk massa av den globala 
sektorsvisa produktionen.
De länder som omfattas av ett sådant 
internationellt avtal ska utfästa sig att 
genomföra och verkställa åtgärder som 
medför en likvärdig börda för industrier 
som är utsatta för internationell 
konkurrens.

Or. en

Motivering

Ett internationellt avtal kommer att förhindra koldioxidläckage enbart om det uppfyller vissa 
kriterier som ger konkurrerande sektorer jämbördiga villkor.

Ändringsförslag 387
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

3. Aktörerna har rätt att för upp till 70 % av 
den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet, utöver de 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som 
medlemsstaterna har tilldelat aktörerna 
för perioden 2008–2012 och som ännu 
inte har utnyttjats.

Or. de

Motivering

Flexibla projektmekanismer är viktiga instrument för en kostnadseffektiv utsläppsminskning, 
och möjligheterna att använda dem är en nödvändig säkerhetsventil för utsläppshandeln. 
Genom additionalitetskriteriet undviker man att projekten motverkar faktiska eller potentiella 
klimatmål eller klimatavtal i värdländerna. Det måste som planerat vara möjligt att överföra 
JI/CDM-rätter och nyttjanderätter från den andra till den tredje fasen.

Ändringsförslag 388
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 och artikel 9 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet, utöver de 
certifierade utsläppsminskningar och 
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utsläppsminskningsenheter som 
medlemsstaterna har tilldelat aktörerna 
för perioden 2008–2012 och som ännu 
inte har utnyttjats.

Or. de

Motivering

Flexibilitet är av central betydelse.

Ändringsförslag 389
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 28a

Användning av krediter för ny- och 
återplantering av skog samt skogsbruk

Genom undantag från artiklarna 11a 
och 28 ska medlemsstaterna tillåta att 
verksamhetsutövare använder krediter, 
upp till en nivå på (X) % av sina 
anläggningars årliga verifierade utsläpp, 
från
(1) de projekt för ny- och återplantering 
av skog som certifierats av CDM:s styrelse 
och de som verifierats inom ramen för 
förfarandet för övervakningskommittén 
för gemensamt genomförande,
(2) skogsbruk i utvecklingsländer med 
vilka ett avtal har slutits i enlighet med 
artikel 11a.5, samt
(3) alla eventuella skogsbruksprojekt 
i utvecklingsländer i enlighet med det 
internationella avtal som avses 
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i artikel 28.”

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen skulle inbegripa skogsbaserade koldioxidkrediter inom 
EU:s system för handel med utsläppsrätter från och med 2013, då ett nytt internationellt avtal 
(”efter Kyoto”) om klimatförändringar kan uppnås. Detta kommer både att ge en tydlig 
signal till utvecklingsländer om att engagera sig i ändamålsenliga åtgärder för att minska 
klimatförändringarna och ge den europeiska industrin viss begränsad flexibilitet.

Ändringsförslag 390
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 28a

Användning av krediter för ny- och 
återplantering av skog samt skogsbruk

Genom undantag från artiklarna 11a 
och 28 ska medlemsstaterna tillåta att 
anläggningar använder krediter, upp till 
en nivå på 4 %* av sina årliga verifierade 
utsläpp, från
(1) de projekt för ny- och återplantering 
av skog som certifierats av CDM:s styrelse 
och de som verifierats inom ramen för 
förfarandet för övervakningskommittén 
för gemensamt genomförande,
(2) skogsbruk i utvecklingsländer med 
vilka ett avtal har slutits i enlighet med 
artikel 11a.5, samt
(3) alla eventuella verifierade projekt som 
minskar de nationella utsläppen från 
avskogning eller projekt för att häva 
mark- eller skogsförsämringen 



PE409.457v01-00 38/49 AM\731526SV.doc

SV

i utvecklingsländer i enlighet med det 
internationella avtal som avses 
i artikel 28.
* denna andel kan komma att ändras till 
följd av det internationella avtal som 
avses i artikel 28.”

Or. en

Motivering

Avskogningen står för en femtedel av de sammanlagda koldioxidutsläppen. 
UNFCCC-diskussionerna grundar sig på Balihandlingsplanen och pågår inom ramen för 
marknads- och finansieringsbaserade incitament för att undvika avskogning. Om man 
inbegriper avskogning inom systemet för handel med utsläppsrätter kan företagen minska 
sina utsläpp genom att investera i projekt som syftar till avskogning som har erkänts som 
projekt inom ramen för mekanismen för ren utveckling eller som omfattas av ett avtal som 
täcker perioden efter 2012. Inbegripandet av avskogning kan också begränsa företagens 
kostnader för att fullgöra sina skyldigheter enligt systemet för handel med utsläppsrätter, 
något som visats av analyser. 4-procentsgränsen kan justeras på grundval av 
marknadsanalyser och avtalet för perioden efter 2012.

Ändringsförslag 391
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 2
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid beräkningen av 
förbränningsanläggningarnas totala 
kapacitet, ska enheter med en tillförd 
effekt på mindre än 3 MW inte beaktas.”

utgår

Or. de

Motivering

Den kumuleringsregel som fanns redan i det ursprungliga direktivet och som konkretiseras 
genom det föreslagna tillägget i det aktuella direktivförslaget gör att åtskilliga mindre 
anläggningar riskerar att inbegripas.  Särskilt i den kemiska industrin finns många 
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integrerade produktionsanläggningar med ett stort antal individuella förbränningsenheter 
som med denna bestämmelse skulle läggas till en förbränningsanläggning som är större än 
20 MW och som sålunda redan omfattas av tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 392
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 2
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid beräkningen av 
förbränningsanläggningarnas totala 
kapacitet, ska enheter med en tillförd 
effekt på mindre än 3 MW inte beaktas.”

utgår

Or. de

Motivering

Den kumuleringsregel som fanns redan i det ursprungliga direktivet och som konkretiseras 
genom det föreslagna tillägget i det aktuella direktivförslaget gör att åtskilliga mindre 
anläggningar riskerar att inbegripas. 

Ändringsförslag 393
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 2
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid beräkningen av 
förbränningsanläggningarnas totala 
kapacitet, ska enheter med en tillförd 
effekt på mindre än 3 MW inte beaktas.”

utgår

Or. de
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Motivering

Många mindre anläggningar riskerar att inbegripas. Särskilt i den kemiska industrin finns 
många integrerade produktionsanläggningar med ett stort antal individuella 
förbränningsenheter som med denna bestämmelse antingen skulle läggas till en 
förbränningsanläggning som är större än 20 MW och som sålunda redan omfattas av 
tillämpningsområdet, eller skulle överskrida tröskelvärdet sammantaget och därigenom 
komma att omfattas av kravet på utsläppshandel. På så vis skulle många småanläggningar 
tvingas till utsläppshandel, något som strider mot ändringen i artikel 27.

Ändringsförslag 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led b – led ii
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – rad 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produktion av aluminium 
(primärproduktion, samt 
sekundärproduktion där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på över 20 MW används).

Produktion av aluminium 
(primärproduktion där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på över 20 MW används).

Or. en

Motivering

Kvantiteten utsläpp från sekundär materialåtervinning har liten inverkan på de sammanlagda 
utsläppen inom systemet för handel med utsläppsrätter. Denna industri består av ett antal 
små och medelstora företag, och de extra administrativa bördorna och kostnaderna 
rättfärdigar inte inbegripandet av den.

Ändringsförslag 395
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led ca (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – Kategorier av verksamheter – rad 4 – kolumn 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den fjärde raden med kategorier av 
verksamheter ska ersättas med följande:
”Annan verksamhet
Industriella anläggningar för 
framställning av
a) pappersmassa av trä eller andra 
fibermaterial, inbegripet där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
termisk effekt på mer än 20 MW används,
b) papper och papp, där 
produktionskapaciteten överstiger 
20 ton per dag och där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
termisk effekt på mer än 20 MW används.

Or. en

Motivering

Anläggningar inom alla sektorer bör behandlas lika i bilaga 1. Kommissionen har bara 
ändrat i de nya kategorierna, medan den har glömt att göra det när det gäller de befintliga 
sektorer som redan inbegrips i bilaga 1. Detta hänger mycket bättre samman med 
definitionen av elproducent och medför en tydlig harmonisering av de olika tillvägagångssätt 
som i dag förekommer i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 396
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – Kemisk industri – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande rader med kategorier av 
verksamheter ska läggas till:

(4) Följande rader med kategorier av 
verksamheter ska läggas till:

Kemisk industri Kemisk industri
Produktion av kimrök som inbegriper 
förkolning av organiska ämnen som oljor, 

Produktion av kimrök som inbegriper 
förkolning av organiska ämnen som oljor, 
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tjäror, kracknings- och destillationsrester, 
där förbränningsanläggningar med en 
tillförd effekt på mer än 20 MW används.

tjäror, kracknings- och destillationsrester, 
där förbränningsanläggningar med en 
tillförd effekt på mer än 20 MW används.

Produktion av salpetersyra Produktion av salpetersyra

Produktion av adipinsyra Produktion av adipinsyra
Produktion av oxoättiksyra och 
glyoxylsyra

Produktion av oxoättiksyra och 
glyoxylsyra

Produktion av ammoniak Produktion av ammoniak

Produktion av organiska baskemikalier
genom krackning, reformering, delvis eller 
full oxidation eller genom liknande 
processer, med en produktionskapacitet 
som överstiger 100 ton per dag.

Produktion av eten, propen, bensen och 
aromater genom krackning, reformering, 
delvis eller full oxidation eller genom 
liknande processer, med en 
produktionskapacitet som överstiger 100 
ton per dag. 

Produktion av väte (H2) och syntesgas 
genom reformering eller partiell oxidation 
till en produktionskapacitet som överstiger 
25 ton per dag.

Produktion av väte (H2) och syntesgas 
genom reformering eller partiell oxidation 
till en produktionskapacitet som överstiger 
25 ton per dag.

Produktion av natriumkarbonat (Na2CO3) 
och natrium bikarbonat (NaHCO3).

Produktion av natriumkarbonat (Na2CO3) 
och natrium bikarbonat (NaHCO3).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör att tolkningsutrymmet försvinner och bringar klarhet. Stora 
homogena processer inbegrips. Andra verksamheter än de som förtecknas i bilagorna I 
och III omfattas inte av direktivet.

Ändringsförslag 397
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – Kemisk industri – raderna 6 och 7 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produktion av organiska baskemikalier
genom krackning, reformering, delvis eller 
full oxidation eller genom liknande 

Produktion av eten och propen genom 
krackning eller reformering, med en 
produktionskapacitet som överstiger 100 
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processer, med en produktionskapacitet 
som överstiger 100 ton per dag.

ton per dag.

Produktion av väte (H2) och syntesgas 
genom reformering eller partiell oxidation
till en produktionskapacitet som överstiger 
25 ton per dag.

Produktion av väte (H2) och syntesgas 
genom reformering till en 
produktionskapacitet som överstiger 25 ton 
per dag.

Or. de

Motivering

För att undvika olika tolkning i medlemsstaterna bör man formulera definitionerna så 
entydigt som möjligt.

Ändringsförslag 398
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Följande bilaga Ia ska läggas till 
i direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga Ia
Förteckning över energiintensiva sektorer 
som löper stor risk för koldioxidläckage
Järn och stål”

Or. en

Motivering

Denna bilaga införs genom artikel 3w (ny) i syfte att ange vilka sektorer som löper stor risk 
för koldioxidläckage.
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Ändringsförslag 399
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Följande bilaga Ia ska läggas till 
i direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga Ia
Förteckning över energiintensiva sektorer 
som löper stor risk för koldioxidläckage
Järn och stål
…
…*”
* Dessa sektorer ska anges av parlamentet 
och rådet före antagandet av detta 
direktiv.”

Or. en

Motivering

Denna bilaga införs genom artikel 3w (ny) i syfte att ange vilka sektorer som löper stor risk 
för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 400
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga IIa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa utgår.
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Or. de

Motivering

Gemenskapsrätten innehåller andra stödinstrument som är bättre lämpade att omfördela 
resurserna.

Ändringsförslag 401
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga IIa (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga IIaa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIa
Följande bilaga IIaa ska läggas till 
i direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga IIaa
Förteckning över elintensiva 
produktionsanläggningar som avses 
i artiklarna 2 och 10 i detta direktiv
– Elektrolysprocesser för 
kloralkalitillverkning”

Or. en

Motivering

Dessa sektorer, för vilka inköp av el utgör en stor del av produktionskostnaderna, omfattas 
ännu inte av systemet för handel med utsläppsrätter. De måste emellertid köpa sin energi från 
elleverantörer som omfattas av systemet, och deras produktionskostnader kommer att öka 
betydligt. I syfte att förhindra indirekt koldioxidläckage bör dessa sektorer kompenseras för 
hoten mot deras konkurrenskraft.
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Ändringsförslag 402
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga IIa (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga IIaa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIa
Följande bilaga ska läggas till i direktiv 
2003/87/EG: 

”Bilaga IIaa
Produktion av klor, natronlut, kalilut och 
alkoxider genom elektrolys
Produktion av fluorvätesyra genom 
elektrolys
Produktion av gaser genom luftseparering
Produktion av kalciumkarbid i elektriska 
smältugnar
Produktion av väteperoxid
Produktion av polykristallint kisel
Produktion av polygranulärt kol och 
polygranulär grafit”

Or. de

Motivering

Förteckningen omfattar produktionsprocesser som är allmänt erkända som särskilt 
elintensiva och som redan har pekats ut som problemområden. Förteckningen är inte 
uttömmande.

Ändringsförslag 403
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga IIa (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga IIaa (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIa
Följande bilaga IIaa ska läggas till 
i direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga IIaa
Förteckning över energiintensiva 
produktionsanläggningar som avses 
i artiklarna 2 och 10 för att ge 
investeringstrygghet
Tillverkningsindustrier inom EU som får 
100 % av utsläppsrätterna gratis enligt 
artikel 10a.8.
Industrierna som anges nedan ska 
fastställa riktmärken och/eller 
prestandanormer som ska ligga till grund 
för gratis tilldelning av utsläppsrätter. 
Enskildheterna när det gäller de 
riktmärken som ska fastställas, som syftar 
till att ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel [23.3].
Cement
Keramik
Kemikalier
Glas
Järn och stål
Kalk
Pappersmassa och papper
Raffinaderier”

Or. fr

Motivering

Alla energiintensiva sektorer har lagt fram bevisning för kommissionen om hur andel energin 
utgör av tillverkningskostnaderna, handelsuppgifter som visar hur utsatta de är för 
internationell konkurrens, att de inte kan lägga över kostnaderna för EU:s utsläppsrätter på 
sina kunder och risken för koldioxidläckage som bygger på jämförelser av koldioxidutsläppen 
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mellan inhemsk produktion och konkurrerande produktion utanför EU.  På grundval av 
inlämnade uppgifter är det helt befogat att uttryckligen göra en förteckning över vilka 
sektorer som kan få gratis tilldelning utifrån de prestandariktmärken som sektorerna ska 
utarbeta.

Ändringsförslag 404
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga IIb (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga IIab (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIb
Följande bilaga IIab ska läggas till 
i direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga IIab
Förteckning över energiintensiva 
produktionsanläggningar som avses 
i artiklarna 2 och 10 för att ge 
investeringstrygghet
Tillverkningsindustrier inom EU som får 
100 % av utsläppsrätterna gratis i enlighet 
med artikel 10a.8.
De industrier som anges nedan ska 
fastställa riktmärken och/eller 
prestandanormer som ska ligga till grund 
för gratis tilldelning av utsläppsrätter. De 
exakta bestämmelserna om de riktmärken 
som ska fastställas, vilka syftar till att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel [23.3].
Cement 
Keramik
Kemikalier
Glas
Järn och stål 
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Kalk
Pottaska och salt
Icke-järnmetaller
Pappersmassa och papper 
Raffinaderier”

Or. en

Motivering

Alla energiintensiva sektorer har lagt fram detaljerad bevisning för kommissionen om hur 
andel energin utgör av tillverkningskostnaderna, relevanta handelsuppgifter som visar hur 
utsatta deras verksamhet är för internationell konkurrens, att de inte kan lägga över 
unilaterala kostnader för EU:s utsläppsrätter på sina kunder och risken för koldioxidläckage 
som bygger på jämförelser av koldioxidutsläppen mellan inhemsk produktion och 
konkurrerande produktion utanför EU. 
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