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Ändringsförslag 39
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 
2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG inrättades ett system för 
utsläppshandel avseende växthusgaser 
inom gemenskapen i syfte att minska 
utsläppen av dessa gaser på ett 
kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt 
sätt.

(1) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 
2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG inrättades ett system för 
utsläppshandel avseende växthusgaser 
inom gemenskapen i syfte att minska 
utsläppen av dessa gaser på ett 
kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt 
sätt utan att äventyra människors hälsa 
eller miljön.

Or. pl

Motivering

En hög skyddsnivå för hälsa och miljö är en prioritet för EU.

Ändringsförslag 40
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
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förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar och att 
industriländerna snabbt måste engagera sig 
och uppmuntras till att delta i processen för 
att minska utsläppen.

klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar och att 
industriländerna snabbt måste engagera sig 
och uppmuntras till att delta i processen för 
att minska utsläppen.

Or. pl

Motivering

Enligt vetenskapliga källor är det möjligt och till och med mycket sannolikt att det inte 
föreligger något kausalt sammanhang mellan koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären och växlingarna i den globala årliga genomsnittstemperaturen vid jordytan. Om 
detta antagande visar sig vara korrekt kommer de kostnader och förluster som är förbundna 
med långfristiga regleringsåtgärder att inkräkta i gemenskapens näringsliv och avsevärt 
hindra dess dynamiska utveckling utan att medföra några mätbara fördelar, och även indirekt 
att hämma ekonomins möjligheter att verka på ett miljöriktigare sätt genom att förorsaka 
brist på medel.

Ändringsförslag 41
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
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mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar och att 
industriländerna snabbt måste engagera sig 
och uppmuntras till att delta i processen för 
att minska utsläppen.

mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Nya vetenskapliga rön visar att den 
atmosfäriska koncentrationen av 
koldioxid måste minskas till under 
350 miljondelar, vilket skulle innebära en 
minskning av växthusgasutsläppen med i 
storleksordningen 60 % till 2035. Detta 
innebär att gemenskapen måste öka sina 
ansträngningar och att industriländerna 
snabbt måste engagera sig och uppmuntras 
till att delta i processen för att minska 
utsläppen.

Or. en

Motivering

Då klimatsituationen är allvarligare än tidigare föreslogs det vid Tällberg Forum nyligen, 
där forskare från NASA och Stockholms miljöinstitut medverkade, att vi måste minska den 
atmosfäriska koncentrationen av koldioxid till nivåer under 350 miljondelar (ppm) för att 
undvika katastrofala följder. Tills helt nyligen var forskarna eniga om att 450 ppm var en 
säker gräns för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna medan nya rön nu 
visar att den kritiska nivån startar redan vid 350 ppm.  Detta skulle innebära en minskning av 
växthusgasutsläppen med minst 60 % till 2030 och med 100 % till 2050.

Ändringsförslag 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
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godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar och att 
industriländerna snabbt måste engagera sig 
och uppmuntras till att delta i processen för 
att minska utsläppen.

godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Nya vetenskapliga rön visar att den 
atmosfäriska koncentrationen av 
koldioxid måste minskas till under 
350 miljondelar, vilket innebär en 
minskning av växthusgasutsläppen med 
60 % till 2030. Detta innebär att 
gemenskapen måste öka sina 
ansträngningar och att industriländerna 
snabbt måste engagera sig och uppmuntras 
till att delta i processen för att minska 
utsläppen.

Or. en

Motivering

Då klimatsituationen är allvarligare än tidigare föreslogs det vid Tällberg Forum nyligen, 
där forskare från NASA och Stockholms miljöinstitut medverkade, att vi måste minska den 
atmosfäriska koncentrationen av koldioxid till nivåer under 350 miljondelar (ppm) för att 
undvika katastrofala följder. Tills helt nyligen var forskarna eniga om att 450 ppm var en 
säker gräns för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna medan nya rön nu 
visar att den kritiska nivån startar redan vid 350 ppm.  Detta skulle innebära en minskning av 
växthusgasutsläppen med minst 60 % till 2030 och med 100 % till 2050.
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Ändringsförslag 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar och att 
industriländerna snabbt måste engagera 
sig och uppmuntras till att delta i processen 
för att minska utsläppen.

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar, att både gamla 
och nya industriländer snabbt måste 
engagera sig och att utvecklingsländerna 
måste uppmuntras att delta i processen för 
att minska utsläppen.

Or. en

Motivering

Med tanke på att de nyindustrialiserade ländernas andel av utsläppen stadigt ökar måste 
målet vara att säkra deras deltagande och inte bara att uppmuntra det. 
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Ändringsförslag 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar och att 
industriländerna snabbt måste engagera 
sig och uppmuntras till att delta i processen 
för att minska utsläppen.

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar, att både gamla 
och nya industriländer snabbt måste 
engagera sig och att utvecklingsländerna 
måste uppmuntras att delta i processen för 
att minska utsläppen.

Or. en

Motivering

Med tanke på att de nyindustrialiserade ländernas andel av utsläppen stadigt ökar måste 
målet vara att säkra deras deltagande och inte bara att uppmuntra det. 
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Ändringsförslag 45
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europeiska rådet  har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar.

(3) Europeiska rådet har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 80% jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar och all 
användning av fossila bränslen bör 
omfattas av samma ordning så att det 
klart framgår hur kostnader och insatser 
har minimerats i hela systemet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europeiska rådet  har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 

(3) Europeiska rådet har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
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och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar.

och respektive möjligheter. Enligt 
Europeiska rådet bör också utsläppen av 
växthusgaser till 2050  ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer 
och industriländerna bör fortsätta att gå i 
täten genom att åta sig kollektiva 
minskningar med 60 % till 80 %. Alla 
ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar, 
inklusive sjöfarten och flyget. Flyget 
bidrar till minskningarna på 20 % 
respektive 30 % genom att ingå i 
gemenskapssystemet. Till dess sjöfarten 
inkluderas i gemenskapssystemet, vilket 
bör ske senast 2015, måste utsläppen från 
sjöfarten omfattas av beslutet om 
medlemsstaternas insatser för att nå 
gemenskapens mål att minska utsläppen 
av växthusgaser till 2020. 

Or. en

Motivering

Här läggs industriländernas mål i Europeiska rådets slutsatser från mars 2007 till 
föredragandens ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 47
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europeiska rådet  har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 

(3) Europeiska rådet har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
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minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar.

minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar, 
inklusive sjöfarten och flyget. Flyget 
bidrar till minskningarna på 20 % 
respektive 30 % (förutsatt att andra 
industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser deltar i 
framtida internationella avtal) genom att 
ingå i gemenskapssystemet.  Till dess 
sjöfarten inkluderas i 
gemenskapssystemet, vilket bör ske senast 
2015, måste utsläppen från sjöfarten 
omfattas av beslutet om medlemsstaternas 
insatser för att nå gemenskapens mål att 
minska utsläppen av växthusgaser till 
2020. 

Or. en

Motivering

 Förtydligande.

Ändringsförslag 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina
utsläpp av växthusgaser med minst 20 %
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa
anläggningar senast 2020 ligga 21 % 
under deras utsläppsnivåer för 2005.

(4) För att långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att utsläppen av 
växthusgaser ska minska med minst 40 %
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 på ett 
kostnadseffektivt sätt, bör de utsläppsrätter 
som tilldelas dessa anläggningar justeras i 
enlighet med de sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet och som ska stå för 
två tredjedelar av utsläppsminskningen.
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Utsläppsnivåerna för 2005 ska utgöra 
basen för beräkningen av insatserna. 

Or. en

Motivering

Tills helt nyligen var forskarna eniga om att 450 ppm var en säker gräns för att undvika de 
värsta effekterna av klimatförändringarna medan nya rön nu visar att den kritiska nivån 
startar redan vid 350 ppm.  Detta skulle innebära en minskning av växthusgasutsläppen med 
minst 60 % före 2030 och med 100 % före 2050. För att minskningarna ska uppnås på ett 
förutsägbart och kostnadseffektivt sätt måste målen att minska utsläppen före 2020 vara mer 
ambitiösa.

Ändringsförslag 49
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 %
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % 
under deras utsläppsnivåer för 2005.

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 30%
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar ligga under ett tak som 
motsvarar två tredjedelar av 
gemenskapens insatser för att minska 
utsläppen med 30 % före 2020.
Kommissionen bör senast den 30 juni 
2010 fastställa det totala taket för 2020 
samt fördelningen av utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut bland medlemsstaterna 
och minskningen av den linjära faktorn 
med avseende på verifierade 
utsläppsnivåer för 2005.
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Or. en

Motivering

Scenariot för IPPC:s fjärde bedömningsrapport, som skulle innebära en sannolikhet på 50 % 
att temperaturhöjningen ligger kvar på +2°C, förutsätter att industriländerna år 2020 har 
minskat sina utsläpp med 25–40 % jämfört med 1990 och att de verksamheter som inte 
omfattas av bilaga I genomgår omfattande förändringar.  Minskningarna kommer att bli mer 
kostsamma ju längre tiden går och därför bör EU fastställa det inledande målet för nationella 
minskningar till 30 %.

Ändringsförslag 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005.

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005, vilket är 
omkring 30 % under 1990 års 
utsläppsnivåer.

Or. en

Motivering

Det vanliga referensåret är 1990. Därför bör den ungefärliga procentsatsen för de 
koldioxidminskningar som fram till 2020 ska uppnås inom ramen för EU:s 
utsläppshandelssystem även anges i jämförelse med 1990. Detta är av särskilt intresse för de 
internationella förhandlingarna, där EU måste visa vad man uppnått sedan 1990. 30 % var 
den siffra som kommissionen angav vid utfrågningen i Europaparlamentet den 15 maj 2008.
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Ändringsförslag 51
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005.

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005. Beträffande 
en möjlig minskning med 30 % av 
utsläppen av växthusgaser under 1990 års 
nivåer bör antalet utsläppsrätter som 
tilldelas dessa anläggningar fastställas 
senast 30 juni 2009.

Or. en

Motivering

Att uppnå målet 30 % är nödvändigt om ett internationellt avtal ingås 2009. Den 30 juni 2009 
(2010 i det aktuella förslaget) ska kommissionen också ha fastställt vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt riskerar koldioxidläckage.

Ändringsförslag 52
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
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utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005.

utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005. För att 
steget från 20 % till 30 % ska bli mindre 
bör man redan nu ta steget till 
25-procentiga utsläppsminskningar inom 
EU:s utsläppshandelssystem.

Or. nl

Ändringsförslag 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005.

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005, vilket är 
mer än 30 % under 1990 års 
utsläppsnivåer.

Or. en
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Motivering

Det vanliga referensåret är 1990. Därför bör den ungefärliga procentsatsen för de 
koldioxidminskningar som fram till 2020 ska uppnås inom ramen för EU:s 
utsläppshandelssystem även anges i jämförelse med 1990. Detta är av särskilt intresse för de 
internationella förhandlingarna, där EU måste visa vad man uppnått sedan 1990. 30 % var 
den siffra som kommissionen angav vid utfrågningen i Europaparlamentet den 15 maj 2008.

Ändringsförslag 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga 
klimatförändringar.

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 40%. Detta är 
särskilt viktigt om man ska kunna uppnå 
vad som ur vetenskaplig synvinkel anses 
nödvändigt om man vill undvika farliga 
klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Tills helt nyligen var forskarna eniga om att 450 ppm var en säker gräns för att undvika de 
värsta effekterna av klimatförändringarna medan nya rön nu visar att den kritiska nivån 
startar redan vid 350 ppm.  Detta skulle innebära en minskning av växthusgasutsläppen med 
minst 60 % före 2030 och med 100 % före 2050. För att minskningarna ska uppnås på ett 
förutsägbart och kostnadseffektivt sätt måste målen att minska utsläppen före 2020 vara mer 
ambitiösa.
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Ändringsförslag 55
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga 
klimatförändringar.

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 30 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen till 2020 ska kunna 
uppnås – ett mål som ur vetenskaplig 
synvinkel anses nödvändigt om man vill 
undvika farliga klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Scenariot för IPPC:s fjärde bedömningsrapport, som skulle innebära en sannolikhet på 50 % 
att temperaturhöjningen ligger kvar på +2°C, förutsätter att industriländerna år 2020 har 
minskat sina utsläpp med 25–40 % jämfört med 1990 och att de verksamheter som inte 
omfattas av bilaga I genomgår omfattande förändringar.  Minskningarna kommer att bli mer 
kostsamma ju längre tiden går och därför bör EU fastställa det inledande målet för nationella 
minskningar till 30 %.

Ändringsförslag 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det efter 
det att ett internationellt avtal ingåtts
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
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ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga 
klimatförändringar.

att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga 
klimatförändringar, förutsatt att andra 
industriländer förbinder sig till 
jämförbara utsläppsminskningar och att 
de ekonomiskt mest utvecklade 
utvecklingsländerna bidrar på ett lämpligt 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och kapacitet. En rättvis fördelning av 
bördan mellan gemenskapens system och 
andra ekonomiska sektorer måste 
säkerställas på grundval av vetenskapliga 
rön.

Or. en

Motivering

Ytterligare minskningar från EU:s sida måste motsvaras av likvärdiga åtgärder av länder till 
vilka det finns risk för koldioxidläckage.  Detta är i överensstämmelse med ordförandeskapets 
slutsatser från Europeiska rådets möte den 8–9 mars 2008. Vilka vetenskapligt grundade 
minskningar som krävs kan förändras med ökad kunskap. En rättvis fördelning av bördan 
mellan sektorer inom EU som omfattas av utsläppshandelssystemet och de som inte gör det 
måste säkerställas på grundval av vetenskapliga rön.

Ändringsförslag 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga 

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga 
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klimatförändringar. klimatförändringar, förutsatt att andra 
industriländer förbinder sig till 
jämförbara utsläppsminskningar och att 
de ekonomiskt mest utvecklade 
utvecklingsländerna bidrar på ett lämpligt 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och kapacitet. En rättvis fördelning av 
bördan mellan gemenskapens system och 
andra ekonomiska sektorer måste 
säkerställas på grundval av vetenskapliga 
rön.

Or. en

Motivering

Ytterligare minskningar från EU:s sida måste motsvaras av likvärdiga åtgärder av länder till 
vilka det finns risk för koldioxidläckage.  Detta är i överensstämmelse med ordförandeskapets 
slutsatser från Europeiska rådets möte den 8–9 mars 2008. Vilka vetenskapligt grundade 
minskningar som krävs kan förändras med ökad kunskap. En rättvis fördelning av bördan 
mellan sektorer inom EU som omfattas av utsläppshandelssystemet och de som inte gör det 
måste säkerställas på grundval av vetenskapliga rön.

Ändringsförslag 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga 
klimatförändringar.

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga 
klimatförändringar. Då den föreskrivna 
utsläppsminskningen har fastställts till 
30 % bör den globala 
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utsläppsminskningen analyseras med 
avseende på tredjeländer. En rättvis 
fördelning av bördan mellan 
gemenskapssystemet och andra 
ekonomiska sektorer bör säkerställas på 
grundval av vetenskapliga premisser.

Or. pl

Motivering

Enligt rådsordförandeskapets slutsatser av den 8 och 9 mars 2008 måste varje ytterligare 
utsläppsminskning i Europeiska unionen motsvaras av liknande åtgärder i tredjeländer där 
det finns risk för höga koldioxidutsläpp. Det vetenskapligt uppskattade behovet av att minska 
utsläppen kommer möjligen att ändras allt eftersom ny kunskap tas fram. En rättvis 
fördelning av bördan mellan sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och sektorer 
som inte omfattas av det bör säkerställas på grundval av vetenskapliga premisser.

Ändringsförslag 59
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga
klimatförändringar.

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som en del 
forskare betraktar som nödvändigt om 
man vill undvika klimatförändringar.

Or. pl

Motivering

Endast en del av forskarna stöder den obevisade teorin om att det föreligger ett nära 
sammanhang mellan de växthusgasutsläpp som människan förorsakar och de 
klimatändringar som kan iakttas. Det finns seriösa antaganden som gör gällande att de 
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fastställda klimatförändringarna kan hänföras till naturliga orsaker eller andra faktorer.

Ändringsförslag 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Nya vetenskapliga rön visar att för att 
förhindra skadlig mänsklig påverkan på 
klimatsystemet måste koncentrationen av 
koldioxid minskas till under 
350 miljondelar, vilket innebär att 
gemenskapen ska ha som mål att ha sänkt 
växthusgasutsläppen med 40 % till 2020 
och med 60 % före 2030.  Detta mål och 
åtagande bör eftersträvas i 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt avtal. 

Or. en

Ändringsförslag 61
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Erfarenheterna av den första 
handelsperioden visar visserligen att 
gemenskapssystemet har stor potential och 
att de nationella tilldelningsplanerna för 
den andra handelsperioden kommer att leda 
till stora utsläppsminskningar till 2012, 
men översynen bekräftar att det krävs ett 
mer harmoniserat system för handel med 
utsläppsrätter i syfte att bättre utnyttja 
utsläppshandelns fördelar, undvika 
snedvridning på den inre marknaden och 
underlätta sammankopplingen av olika 
system för utsläppshandel. Systemet bör 

(7) Erfarenheterna av den första 
handelsperioden visar visserligen att 
gemenskapssystemet har stor potential och 
att de nationella tilldelningsplanerna för 
den andra handelsperioden kommer att leda 
till stora utsläppsminskningar till 2012, 
men översynen bekräftar att det krävs ett 
mer harmoniserat system för handel med 
utsläppsrätter i syfte att bättre utnyttja 
utsläppshandelns fördelar, undvika 
snedvridning på den inre marknaden och 
underlätta sammankopplingen av olika 
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också bli mer förutsägbart och det bör 
utvidgas till att omfatta nya sektorer och 
gaser så att det blir möjligt både att stärka 
den prissignal för koldioxidutsläpp som 
kommer att utlösa nödvändiga 
investeringar och att erbjuda nya 
minskningsmöjligheter. Detta kommer att 
leda till att minskningskostnaderna blir 
lägre totalt sett och till att systemet blir 
mer effektivt.

system för utsläppshandel.

Or. pl

Motivering

Forskarna har ännu inte slutgiltigt löst frågan om vad det är som påverkar klimatet, varför 
det vore omotiverat att begära att systemet utvidgas till att omfatta nya sektorer och gaser.

Ändringsförslag 62
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Träd på rot, men även trä och 
träprodukter, är en mycket viktig källa för 
avskiljning och lagring av koldioxid. Som 
ersättning till fossila bränslen kan virke 
dessutom bidra till att bekämpa 
växthuseffekten. På det stora hela utgör 
skogarna naturliga koldioxidreservoarer,
men koldioxiden släpps ut i atmosfären 
när skogarna huggs ned och bränns. 
Därför är det viktigt att införa 
mekanismer för skogsskydd för att dämpa 
klimatförändringar.

Or. fr

Motivering

Den förändrade markanvändningen (exempelvis avskogningen i tropikerna) anses ligga 
bakom 20 % av världens växthusgasutsläpp. De årliga utsläpp av växthusgaser i världen som 
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kan kopplas till avskogning uppgår till 6 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Enbart i 
Frankrike utgör lagring 15,6 miljoner ton koldioxid och fångar upp 10 % av 
växthusgasutsläppen. Ersättandet uppskattas till 14 miljoner ton koldioxid. Utan sin skog och 
sitt trä skulle Frankrike släppa ut ytterligare 108 miljon ton koldioxid, dvs. ca 20 % mer.

Ändringsförslag 63
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Med tanke på skogssektorns stora 
potential att dämpa den globala 
uppvärmningen bör det införas 
incitament för att främja och utveckla 
denna sektor, med respekt för skogens 
övriga funktioner.

Or. fr

Motivering

 I klimatpanelens rapport från 2007 heter det bland annat att de långsiktigt främsta 
dämpande effekterna kommer att komma från strategier för hållbar skogsutveckling som 
syftar till att bibehålla eller öka skogarnas koldioxidlager med samtidig produktion av virke, 
massaved och träenergi. Vidare bör man erinra sig Europaparlamentets resolution av den 
15 december 2007, där kommissionen uppmanades att även låta viss skogsbruksverksamhet 
ingå i utsläppshandelssystemet. 

Ändringsförslag 64
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Direktiv 2003/87/EG bör anpassas till 
Kyotoprotokollets bestämmelser om 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF).
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Or. fr

Motivering

Kyotoprotokollet ger industriländerna i bilaga B minskningsmål för växthusgasutsläpp 
angivna i siffror. I många artiklar talas det om LULUCF-verksamhet (av engelskans ”Land 
Use, Land Use Change and Forestry”), det vill säga skogsodling, återplantering, avskogning, 
skogsförvaltning, förvaltning av jordbruksmark, förvaltning av betesmarker och förnyelse av 
vegetation.

Ändringsförslag 65
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Det europeiska systemet för handel 
med utsläppsrätter och Kyotoprotokollets 
projektmekanismer bör kopplas ihop helt 
genom att LULUCF-verksamhet inbegrips 
i tillämpningsområdet för 
direktiv 2003/87/EG.

Or. fr

Motivering

Direktiv 2004/101/EG av den 27 oktober 2004 om ändring av direktiv 2003/87/EG omfattar 
inte skogs- och jordbruksverksamhet. Skogsindustrin och flera miljöorganisationer stöder 
tanken på att låta LULUCF ingå i utsläppshandelssystemet. De åberopar den betydande 
inverkan som sådan verksamhet har på klimatförändringarna, med tanke på att avskogningen 
står för 20 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Att även ta med sådan verksamhet 
skulle dessutom vara ett sätt att främja hållbar utveckling i icke-industrialiserade länder.
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Ändringsförslag 66
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Kommissionen bör, mot bakgrunden 
av de förslag som lagts fram vid 
konferensen på Bali och de framsteg som 
gjorts inom tekniken, undersöka hur 
verksamhet av typ LULUCF kunde tas 
med i tillämpningsområdet för 
direktiv 2003/87/EG. Kommissionen bör 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
detta för Europaparlamentet och rådet 
senast i slutet av 2008.

Or. fr

Motivering

Vissa medlemsstater anklagar kommissionen för att inte tillräckligt väl ha motiverat sitt 
beslut att utelämna LULUCF-verksamhet och beklagar även detta beslut eftersom både 
Europeiska rådet i sina slutsatser av den 9 mars 2007 och Europaparlamentet i sin resolution 
av den 15 november 2007 om klimatkonferensen på Bali har uppmanat kommissionen att titta 
på ett införande av LULUCF i utsläppshandelssystemet. Ett inbegripande av sådan 
verksamhet i utvecklingsländer skulle utgöra en betydande finansieringskälla som skulle 
kunna säkra skyddet av den biologiska mångfalden och återplanteringen av förstörda skogar.

Ändringsförslag 67
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gemenskapssystemet bör utvidgas till 
andra anläggningar vars utsläpp kan 
övervakas, rapporteras och kontrolleras 
med samma tillförlitlighetsnivå som enligt 
de övervaknings-, rapporterings och 
kontrollkrav som gäller för närvarande.

(9) Gemenskapssystemet bör utvidgas till 
andra anläggningar vars utsläpp kan 
övervakas, rapporteras och kontrolleras till 
rimliga administrativa kostnader med 
samma tillförlitlighetsnivå som enligt de 
övervaknings-, rapporterings och 
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kontrollkrav som gäller för närvarande.

Or. en

Motivering

Formuleringen ”bör utvidgas till” är alltför allmänt hållen.  Utvidgning bör enbart ske till 
begränsade administrativa kostnader.

Ändringsförslag 68
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Växthusgasutsläppen från vägtrafik 
och sjöfart ökar fortfarande, men det 
behövs en mer detaljerad undersökning 
och en omfattande kostnads-
/intäktsanalys innan kommissionen kan ta 
ställning till huruvida handel med 
utsläppsrätter är det lämpligaste sättet att 
minska växthusgasutsläpp. Kommissionen 
ska också bedöma vilket 
utsläppshandelssystem som är effektivast 
för ovanstående sektorer: EU:s 
utsläppshandelssystem eller ett enskilt 
system (kopplat eller ej till EU:s 
utsläppshandelssystem). Därför tas 
utsläppen från vägtrafik och sjöfart inte 
med i detta förslag. Kommissionen ska 
2010 lägga fram ett förslag huruvida 
dessa sektorer ska ingå i EU:s 
utsläppshandelssystem.

Or. nl

Motivering

Kommissionen måste undersöka om det är effektivt att låta sjöfart och vägtrafik ingå i EU:s 
utsläppshandelssystem eller om det är effektivast att införa ett enskilt utsläppshandelssystem.
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Ändringsförslag 69
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre, 
stationära anläggningar vars utsläpp inte 
överstiger en tröskel på 10 000 ton 
koldioxid per år, bör det finnas ett 
förfarande som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att, så länge åtgärderna 
tillämpas, utesluta dessa mindre, stationära
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

Or. en

Motivering

Det är en god idé att mindre anläggningar ska kunna uteslutas, men det föreslagna 
tröskelvärdet på 10 000 ton koldioxid per år kan användas för att undanhålla luftfart och 
sjöfart från EU:s utsläppshandelssystem. Utsläppen från de flesta enskilda flygplan kommer 
att vara lägre. Därför är det bästa alternativet att hänvisa till stationära anläggningar. För 
luftfarten ska luftfartygsoperatören väljas som ansvarig enhet i stället för flygplanet. För 
sjöfarten har det hävdats att fartyget ska vara ansvarig enhet men ett fartyg släpper sannolikt 
ut mindre än 10 000 ton koldioxid per år.
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Ändringsförslag 70
Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 50 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

Or. en

Motivering

Det är inte kostnadseffektivt att små utsläppskällor som släpper ut mindre än 50 000 ton 
deltar eftersom arbetet med kontroller och rapportering om uppfyllandet av normerna för 
EU:s utsläppshandelssystem, de administrativa kostnaderna för tillstånd, kontrollerna av 
tredje part och deltaganden i utauktionering överstiger miljöfördelarna omräknat i pengar. 
95 % av utsläppen i de sektorer som ingår i utsläppshandelssystemet skulle fortfarande 
omfattas, men tröskeln på 50 000 ton gör att omkring 75 % av anläggningarna slipper de 
tunga bördor som systemet medför (Europeiska miljöbyråns rapport 2007).
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Ändringsförslag 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 25 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Dessa mindre 
anläggningar bör emellertid få vara kvar 
inom gemenskapssystemet. Relativt sett 
erbjuder denna tröskel maximala vinster i 
minskade administrativa kostnader för 
varje ton som inte omfattas av systemet, 
och leder också till förenklad 
administration. Eftersom man nu frångår 
de femåriga tilldelningsperioderna bör det, 
i syfte att öka säkerheten och 
förutsägbarheten, fastställas bestämmelser 
om hur ofta tillstånden för utsläpp av 
växthusgaser ska ses över.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man sänker de administrativa kostnaderna för de små utsläppskällorna. I de 
fall likvärdiga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser har införts bör små 
utsläppskällor ges valet att delta i systemet för handel med utsläppsrätter. De små 
utsläppskällorna representerar en viktig del av de anläggningar som omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter, även om de bara står för 2,5 % av utsläppen.
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Ändringsförslag 72
Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom 
man nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 25 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel, som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet, maximala vinster 
i minskade administrativa kostnader för 
varje ton som inte omfattas av systemet. 
Eftersom man nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

Or. fr

Motivering

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.
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Ändringsförslag 73
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 25 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över. För anläggningar som utesluts 
från gemenskapssystemet ska den 
kvantitet utsläppsrätter som utfärdas från 
och med den 1 januari 2013 justeras 
nedåt med motsvarande mängd. 

Or. en

Motivering

Om man höjer utsläppströskeln till 25 000 ton kommer 6 300 (snarare än 4 200) små 
anläggningar att slippa systemets administrativa kostnader men endast 2,4 % av de totala 
utsläppen tas bort. Det krävs emellertid en motsvarande justering nedåt av det sammanlagda 
taket. 
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Ändringsförslag 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten,
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 25 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

Or. en

Motivering

Om tröskeln i stället sätts till 25 000 ton koldioxid per år minskar antalet deltagare med 
55 %, men de utsläpp som omfattas av systemet minskar bara med 2,4 %.

Ändringsförslag 75
John Bowis, John Purvis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att (10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 

Adlib Express Watermark



AM\732961SV.doc 33/88 PE409.565v01-00

SV

minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 25 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

Or. en

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning bekräftar att det fortfarande är kostnadseffektivt att 
låta anläggningar med koldioxidutsläppsekvivalenter på mindre än 25 000 ton undantas från 
EU:s system för handel med utsläppsrätter.  Små utsläppskällor bör ändå åta sig att dra ned 
på utsläppen, men det kan uppnås genom andra metoder som inte är så betungande.  

Ändringsförslag 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 25 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
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anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

Or. en

Motivering

Om tröskeln i stället sätts till 25 000 ton koldioxid per år minskar antalet deltagare med 
55 %, men de utsläpp som omfattas av systemet minskar bara med 2,4 %.

Ändringsförslag 77
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga 
minskningen av utsläppsrätter bör uppgå 
till 1,74 % av de utsläppsrätter som 
utfärdats av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 20 %
till 2020.

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga 
minskningen av utsläppsrätter bör uppgå 
till 2 % av de utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 25 %
till 2020.
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Or. nl

Ändringsförslag 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga 
minskningen av utsläppsrätter bör uppgå 
till 1,74 % av de utsläppsrätter som 
utfärdats av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma
en minskning av utsläppen med minst 20 % 
till 2020.

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Kvantiteten ska 
minska enligt en linjär faktor jämfört med
den genomsnittliga totala årliga 
kvantiteten utsläppsrätter som utfärdats av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
en minskning av utsläppen med minst 40%
till 2020. 

Or. en

Motivering

Tills helt nyligen var forskarna eniga om att 450 ppm var en säker gräns för att undvika de 
värsta effekterna av klimatförändringarna medan nya rön nu visar att den kritiska nivån 
startar redan vid 350 ppm.  Detta skulle innebära en minskning av växthusgasutsläppen med 
minst 60 % till 2030 och med 100 % till 2050. För att minskningarna ska uppnås på ett 
förutsägbart och kostnadseffektivt sätt måste målen att minska utsläppen före 2020 vara mer 
ambitiösa. 
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Ändringsförslag 79
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga 
minskningen av utsläppsrätter bör uppgå 
till 1,74 % av de utsläppsrätter som 
utfärdats av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–
2012, så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 20 %
till 2020.

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. 
Gemenskapssystemet bör på ett 
kostnadseffektivt sätt bidra till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 30 %
till 2020. Kommissionen bör senast 2010 
lägga fram den linjära faktor som 
motsvarar denna minskning.

Or. en

Ändringsförslag 80
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga 
minskningen av utsläppsrätter bör uppgå 
till 1,74 % av de utsläppsrätter som 
utfärdats av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om 

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga 
minskningen av utsläppsrätter bör 
fastställas med hänsyn till verifierade 
utsläpp och motsvara en sådan nivå att 
gemenskapssystemet på ett 
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medlemsstaternas nationella
tilldelningsplaner för perioden 2008-2012,
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 20 %
till 2020.

kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 30 %
till 2020.

Or. en

Motivering

Scenariot för IPPC:s fjärde bedömningsrapport, som skulle innebära en sannolikhet på 50 % 
att temperaturhöjningen ligger kvar på +2°C, förutsätter att industriländerna år 2020 har 
minskat sina utsläpp med 25–40 % jämfört med 1990 och att de verksamheter som inte 
omfattas av bilaga I genomgår omfattande förändringar.  Minskningarna kommer att bli mer 
kostsamma ju längre tiden går och därför bör EU fastställa det inledande målet för nationella 
minskningar till 30 %.

Ändringsförslag 81
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska
linjärt räknat från mitten av perioden 
2008–2012, så att systemet med 
utsläppshandel med tiden ger gradvis 
tilltagande och förutsägbara minskningar.
Den årliga minskningen av utsläppsrätter 
bör uppgå till 1,74 % av de utsläppsrätter 
som utfärdats av medlemsstaterna i 
enlighet med kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 20 % 
till 2020.

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
räknat från mitten av perioden 2008–2012, 
så att systemet med utsläppshandel med 
tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga
minskningen av utsläppsrätter bör uppgå 
till 1,74 % av de utsläppsrätter som 
utfärdats av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 20 % 
till 2020.
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Or. pl

Motivering

Med tanke på effektiviteten, som grafiskt kan illustreras med en snett nedåtgående rundad 
kurva, är det omöjligt att linjärt minska utsläppen av växthusgaser. Endast trendlinjen kan 
återges linjärt.

Ändringsförslag 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, med beaktande av effekterna av det 
utvidgade tillämpningsområdet mellan 
perioden 2005–2007 och perioden 2008–
2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 
perioden 2008–2012, vilket ger en total 
kvantitet på högst 1720 miljoner 
utsläppsrätter under 2020. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 
i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 
kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
avseende på anläggningar som tas med i 
gemenskapssystemet under perioden 2008–

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 40 % 2020 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990. De 
sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet ska stå för två 
tredjedelar av utsläppsminskningen och 
de utsläppsnivåer man mätt upp för 2005 
ska utgöra basen för denna beräkning, 
med beaktande av effekterna av det 
utvidgade tillämpningsområdet mellan 
perioden 2005–2007 och perioden 
2008-2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 
perioden 2008–2012. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 
i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 
kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
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2012 eller från 2013 och framåt. avseende på anläggningar som tas med i 
gemenskapssystemet under perioden 
2008-2012 eller från 2013 och framåt.

Or. en

Motivering

Tills helt nyligen var forskarna eniga om att 450 ppm var en säker gräns för att undvika de 
värsta effekterna av klimatförändringarna medan nya rön nu visar att den kritiska nivån 
startar redan vid 350 ppm.  Detta skulle innebära en minskning av växthusgasutsläppen med 
minst 60 % till 2030 och med 100 % till 2050. För att minskningarna ska uppnås på ett 
förutsägbart och kostnadseffektivt sätt måste målen att minska utsläppen före 2020 vara mer 
ambitiösa.

Ändringsförslag 83
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020,
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, med beaktande av effekterna av det 
utvidgade tillämpningsområdet mellan 
perioden 2005–2007 och perioden 2008–
2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 
perioden 2008–2012, vilket ger en total 
kvantitet på högst 1720 miljoner 
utsläppsrätter under 2020. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 
i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 

(12) Detta bidrag inbegriper effekterna av 
det utvidgade tillämpningsområdet mellan 
perioden 2005–2007 och perioden 
2008-2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 
perioden 2008–2012. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 
i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 
kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
avseende på anläggningar som tas med i 
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kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
avseende på anläggningar som tas med i 
gemenskapssystemet under perioden 
2008-2012 eller från 2013 och framåt.

gemenskapssystemet under perioden 
2008-2012 eller från 2013 och framåt.

Or. en

Motivering

Scenariot för IPPC:s fjärde bedömningsrapport, som skulle innebära en sannolikhet på 50 % 
att temperaturhöjningen ligger kvar på +2°C, förutsätter att industriländerna år 2020 har 
minskat sina utsläpp med 25–40 % jämfört med 1990 och att de verksamheter som inte 
omfattas av bilaga I genomgår omfattande förändringar.   Minskningarna kommer att bli mer 
kostsamma ju längre tiden går och därför bör EU fastställa det inledande målet för nationella 
minskningar till 30 %.

Ändringsförslag 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, med beaktande av effekterna av det 
utvidgade tillämpningsområdet mellan 
perioden 2005–2007 och perioden 2008–
2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 
perioden 2008–2012, vilket ger en total 
kvantitet på högst 1720 miljoner 
utsläppsrätter under 2020. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, och en minskning med mer än 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer, med 
beaktande av effekterna av det utvidgade 
tillämpningsområdet mellan perioden 
2005–2007 och perioden 2008–2012 och 
de utsläppssiffror 2005 för handelssektorn 
som använts för bedömningen av 
Bulgariens och Rumäniens nationella 
tilldelningsplan för perioden 2008–2012, 
vilket ger en total kvantitet på högst 1720 
miljoner utsläppsrätter under 2020. De 
exakta kvantiteterna kommer att beräknas 
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i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 
kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
avseende på anläggningar som tas med i 
gemenskapssystemet under perioden 
2008-2012 eller från 2013 och framåt.

när medlemsstaterna har tilldelat 
utsläppsrätter i enlighet med 
kommissionens beslut rörande de 
nationella tilldelningsplanerna för perioden 
2008–2012, eftersom utsläppsrätterna för 
vissa anläggningar inte kunde godkännas 
förrän utsläppen från dessa anläggningar 
hade bestyrkts och kontrollerats. Så snart 
utsläppsrätter har tilldelats för perioden 
2008–2012, kommer kommissionen att 
offentliggöra den sammanlagda kvantiteten 
för hela gemenskapen. Denna bör justeras 
med avseende på anläggningar som tas 
med i gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012 eller från 2013 och framåt.

Or. en

Motivering

Det vanliga referensåret är 1990. Därför bör den ungefärliga procentsatsen för de 
koldioxidminskningar som fram till 2020 ska uppnås inom ramen för EU:s 
utsläppshandelssystem även anges i jämförelse med 1990. Detta är av särskilt intresse för de 
internationella förhandlingarna, där EU måste visa vad man uppnått sedan 1990. 30 % var 
den siffra som kommissionen angav vid utfrågningen i Europaparlamentet den 15 maj 2008.

Ändringsförslag 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, med beaktande av effekterna av det 
utvidgade tillämpningsområdet mellan 
perioden 2005–2007 och perioden 2008–
2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, och en minskning med ungefär 
30 % jämfört med 1990 års nivåer, med 
beaktande av effekterna av det utvidgade 
tillämpningsområdet mellan perioden 
2005–2007 och perioden 2008–2012 och 
de utsläppssiffror 2005 för handelssektorn 
som använts för bedömningen av 
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perioden 2008–2012, vilket ger en total 
kvantitet på högst 1720 miljoner 
utsläppsrätter under 2020. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 
i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 
kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
avseende på anläggningar som tas med i 
gemenskapssystemet under perioden 
2008-2012 eller från 2013 och framåt.

Bulgariens och Rumäniens nationella 
tilldelningsplan för perioden 2008–2012, 
vilket ger en total kvantitet på högst 1720 
miljoner utsläppsrätter under 2020. De 
exakta kvantiteterna kommer att beräknas 
när medlemsstaterna har tilldelat 
utsläppsrätter i enlighet med 
kommissionens beslut rörande de 
nationella tilldelningsplanerna för perioden 
2008–2012, eftersom utsläppsrätterna för 
vissa anläggningar inte kunde godkännas 
förrän utsläppen från dessa anläggningar 
hade bestyrkts och kontrollerats. Så snart 
utsläppsrätter har tilldelats för perioden 
2008–2012, kommer kommissionen att 
offentliggöra den sammanlagda kvantiteten 
för hela gemenskapen. Denna bör justeras 
med avseende på anläggningar som tas 
med i gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012 eller från 2013 och framåt.

Or. en

Motivering

Det vanliga referensåret är 1990. Därför bör den ungefärliga procentsatsen för de 
koldioxidminskningar som fram till 2020 ska uppnås inom ramen för EU:s 
utsläppshandelssystem även anges i jämförelse med 1990. Detta är av särskilt intresse för de 
internationella förhandlingarna, där EU måste visa vad man uppnått sedan 1990. 30 % var 
den siffra som kommissionen angav vid utfrågningen i Europaparlamentet den 15 maj 2008.

Ändringsförslag 86
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, med beaktande av effekterna av det 
utvidgade tillämpningsområdet mellan 

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, med beaktande av effekterna av det 
utvidgade tillämpningsområdet mellan 
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perioden 2005–2007 och perioden 
2008-2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 
perioden 2008–2012, vilket ger en total 
kvantitet på högst 1720 miljoner 
utsläppsrätter under 2020. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 
i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 
kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
avseende på anläggningar som tas med i 
gemenskapssystemet under perioden 
2008-2012 eller från 2013 och framåt.

perioden 2005–2007 och perioden 
2008-2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 
perioden 2008–2012, vilket ger en total 
kvantitet på högst 1720 miljoner 
utsläppsrätter under 2020. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 
i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 
kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
avseende på anläggningar som tas med i 
eller utesluts från gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012 eller från 2013 
och framåt.

Or. en

Motivering

Inte enbart justeringar uppåt bör äga rum. Det är viktigt att minska det totala antalet 
utsläppsrätter när anläggningar utesluts från EU:s utsläppshandelssystem för att undvika att 
taket för återstående anläggningar luckras upp. 

Ändringsförslag 87
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
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ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. 
Auktionsmetoden torde därför vara 
lämpligast för tilldelning av 
utsläppsrätter, eftersom det är det system 
som är enklast och som i allmänhet anses 
vara mest ekonomiskt effektivt. Detta bör 
också undanröja oförtjänta vinster och göra 
nya aktörer och ekonomier vars tillväxt är 
högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.

ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. 
Gratistilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion är det system som 
är ekonomiskt mest effektivt och som kan 
skapa incitament till koldioxidsnål teknik 
och till uppnåendet av minskningsmålet. 
Detta bör också undanröja oförtjänta 
vinster och göra nya aktörer och ekonomier 
vars tillväxt är högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.

Or. en

Motivering

Om man vill skapa ett kostnadseffektivt och fungerande utsläppshandelssystem som verkligen 
bidrar till att uppnå minskningsmålen till minimala kostnader är utauktionering inte den 
bästa lösningen. Tilldelning baserad på riktmärken och faktisk produktion är ett bättre system 
som ger miljöeffektivitet till minimala kostnader, vilket framgår av den aktuella Ecofys-studie 
som gjorts för Ifiec.

Ändringsförslag 88
Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. 
Auktionsmetoden torde därför vara 
lämpligast för tilldelning av utsläppsrätter, 
eftersom det är det system som är enklast 
och som i allmänhet anses vara mest 
ekonomiskt effektivt. Detta bör också 
undanröja oförtjänta vinster och göra nya 

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. När 
en gång den sammanlagda mängden 
utsläppsrätter inom systemet är sådan att 
den garanterar minskade utsläpp, är de 
kostnader som gratistilldelningen innebär 
för ekonomin lika stora som 
utsläppsminskningskostnaderna, medan 
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aktörer och ekonomier vars tillväxt är 
högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.

auktionsmetodens kostnader är lika stora 
som utsläppsminskningskostnaderna, plus 
kostnaderna för de utsläpp som återstår. 
Visserligen kan utsläppen minskas lika 
effektivt antingen utsläppsrätterna 
utauktioneras eller tilldelas gratis, men de 
totala kostnaderna för auktionsmetoden 
är större och därför är denna metod inte 
lika effektiv som gratistilldelningen. 
Auktionsmetoden är dock ett effektivare 
sätt för att minska utsläppen från 
elproduktionen, eftersom koldioxidfri 
elproduktion – som inte omfattas av detta 
direktiv – kommer att kostnadsmässigt 
vara avsevärt förmånligare än 
elproduktion i värmekraftverk. 
Gratistilldelningen torde därför vara  
lämpligast för tilldelning av utsläppsrätter 
till näringslivet, eftersom den är lika 
effektiv och kostar mindre och således är 
den ekonomiskt mest effektiva.
Auktionsmetoden bör dock vara 
grundprincipen för tilldelning av 
utsläppsrätter till elproduktionen, i och 
med att den är mer effektiv på denna 
punkt. Auktionsmetoden för 
elproduktionsektorn bör också undanröja 
oförtjänta vinster och göra nya aktörer och 
ekonomier vars tillväxt är högre än 
genomsnittets lika konkurrenskraftiga som 
redan existerande anläggningar.

Or. en

Motivering

Hur effektivt man kan minska utsläppen med hjälp av ett system för handel med utsläppsrätter 
beror endast på hur många utsläppsrätter som omfattas av systemet. Hur dessa utsläppsrätter 
sedan fördelas – med hjälp av utauktionering eller riktmärken – påverkar inte den totala 
mängden utsläppsrätter och har följaktligen inte heller någon betydelse för de resultat som 
man ur miljösynvinkel vill åstadkomma med hjälp av systemet. Den viktigaste skillnaden 
mellan de båda tilldelningssystemen är den totala kostnaden för näringslivet. De kostnader 
som gratistilldelningen innebär för ekonomin lika stora som utsläppsminskningskostnaderna, 
medan auktionsmetodens kostnader är lika stora som utsläppsminskningskostnaderna, plus 
kostnaderna för de utsläpp som återstår.
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Ändringsförslag 89
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. 
Auktionsmetoden torde därför vara 
lämpligast för tilldelning av utsläppsrätter, 
eftersom det är det system som är enklast 
och som i allmänhet anses vara mest 
ekonomiskt effektivt. Detta bör också 
undanröja oförtjänta vinster och göra nya 
aktörer och ekonomier vars tillväxt är 
högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. 
Auktionsmetoden torde därför vara 
lämpligast för tilldelning av utsläppsrätter, 
eftersom det är det system som är enklast 
och som i allmänhet anses vara mest 
ekonomiskt effektivt för de flesta sektorer 
som omfattas av gemenskapssystemet.
Detta bör också undanröja oförtjänta 
vinster och göra nya aktörer och ekonomier 
vars tillväxt är högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar. Så länge det inte ingåtts 
något internationellt avtal som kommer 
att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för 
sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet, bör kommissionen 
utvärdera vilka sektorer som missgynnas 
oproportionerligt till följd av 
auktionsmetoden och de ska kunna 
undantas från systemet.

Or. en

Motivering

Vissa sektorer, t.ex. energiintensiva sektorer, kommer att missgynnas oproportionerligt av 
auktionsmetoden. Ett undantag ska kunna göras för dessa sektorer.
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Ändringsförslag 90
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla medlemsstater kommer att 
tvingas att göra betydande investeringar 
för att minska koldioxidintensiteten inom 
ekonomin till 2020, och de medlemsstater 
där inkomsten per capita fortfarande 
ligger betydligt under genomsnittet i 
gemenskapen men vars ekonomi är på 
väg att komma ikapp de rikare 
medlemsstaternas, kommer att behöva 
göra en betydande ansträngning för att 
förbättra energieffektiviteten. Målen att 
undanröja snedvridning av konkurrensen 
inom gemenskapen och säkerställa en hög 
grad av ekonomisk effektivitet i arbetet 
med att omvandla EU till en ekonomi med 
låga koldioxidutsläpp, innebär att det 
skulle vara olämpligt om olika 
ekonomiska sektorer behandlades på 
olika sätt inom ramen för gemenskapens 
system i enskilda medlemsstater. Det är 
därför nödvändigt att utveckla andra 
mekanismer för att stödja ansträngningarna 
i medlemsstater med relativt sett lägre 
inkomst per capita och högre 
tillväxtutsikter. 90 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen 2005 inom 
ramen för gemenskapssystemet. Av 
solidariska skäl och för tillväxten inom 
gemenskapen bör 10 % av denna kvantitet 
anslås till tidigare nämnda medlemsstater, 
så att de får möjlighet att minska utsläppen 
och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Vid fördelningen av 
dessa 10 % bör hänsyn tas till inkomsten 
per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater. 
Medlemsstater med låga inkomstnivåer per 

(14) Det är nödvändigt att utveckla andra 
mekanismer för att stödja ansträngningarna 
i medlemsstater med relativt sett lägre 
inkomst per capita och högre 
tillväxtutsikter. 70 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen 2005 inom 
ramen för gemenskapssystemet. Av 
solidariska skäl och för tillväxten inom 
gemenskapen bör 30 % av denna kvantitet 
anslås till tidigare nämnda medlemsstater, 
så att de får möjlighet att minska utsläppen 
och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Vid fördelningen av 
dessa 30 % bör hänsyn tas till inkomsten 
per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater. 
Medlemsstater med låga inkomstnivåer per 
capita och höga tillväxtutsikter bör få en 
större tilldelning. Medlemsstater med en 
genomsnittsinkomst per capita som ligger 
mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)85 överstiger 0,7 % av BNP.
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capita och höga tillväxtutsikter bör få en 
större tilldelning. Medlemsstater med en 
genomsnittsinkomst per capita som ligger 
mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)85 överstiger 0,7 % av BNP.

Or. pl

Motivering

Medlemsstater med en låg nationalinkomst jämfört med de mer välmående medlemsstaterna 
behöver mycket mer solidaritet än vad man kan erbjuda genom att fördela den resterande 
andelen på 10 % av utsläppsrätterna. Det effektivaste sättet att stödja dessa länder vore att 
göra det möjligt för dem att utvecklas under samma förhållanden som rådde då de välmående 
medlemsstaterna utvecklades för flera år sedan, innan åtgärder för utsläppsminskning hade 
införts.

Ändringsförslag 91
Riitta Myller

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla medlemsstater kommer att 
tvingas att göra betydande investeringar för 
att minska koldioxidintensiteten inom 
ekonomin till 2020, och de medlemsstater 
där inkomsten per capita fortfarande ligger 
betydligt under genomsnittet i 
gemenskapen men vars ekonomi är på väg 
att komma ikapp de rikare 
medlemsstaternas, kommer att behöva göra 
en betydande ansträngning för att förbättra 
energieffektiviteten. Målen att undanröja 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen och säkerställa en hög grad 
av ekonomisk effektivitet i arbetet med att 
omvandla EU till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, innebär att det skulle 
vara olämpligt om olika ekonomiska 

(14) Alla medlemsstater kommer att 
tvingas att göra betydande investeringar för 
att minska koldioxidintensiteten inom 
ekonomin till 2020, och de medlemsstater 
där inkomsten per capita fortfarande ligger 
betydligt under genomsnittet i 
gemenskapen men vars ekonomi är på väg 
att komma ikapp de rikare 
medlemsstaternas, kommer att behöva göra 
en betydande ansträngning för att förbättra 
energieffektiviteten. Målen att undanröja 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen och säkerställa en hög grad 
av ekonomisk effektivitet i arbetet med att 
omvandla EU till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, innebär att det skulle 
vara olämpligt om olika ekonomiska 
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sektorer behandlades på olika sätt inom 
ramen för gemenskapens system i enskilda 
medlemsstater. Det är därför nödvändigt att 
utveckla andra mekanismer för att stödja 
ansträngningarna i medlemsstater med 
relativt sett lägre inkomst per capita och 
högre tillväxtutsikter. 90 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen 2005 inom 
ramen för gemenskapssystemet. Av 
solidariska skäl och för tillväxten inom 
gemenskapen bör 10 % av denna kvantitet 
anslås till tidigare nämnda medlemsstater, 
så att de får möjlighet minska utsläppen 
och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Vid fördelningen av 
dessa 10 % bör hänsyn tas till inkomsten 
per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater. 
Medlemsstater med låga inkomstnivåer per 
capita och höga tillväxtutsikter bör få en 
större tilldelning. Medlemsstater med en 
genomsnittsinkomst per capita som ligger 
mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)85 överstiger 0,7 % av BNP.

sektorer behandlades på olika sätt inom 
ramen för gemenskapens system i enskilda 
medlemsstater. Det är därför nödvändigt att 
utveckla andra mekanismer för att stödja 
ansträngningarna i medlemsstater med 
relativt sett lägre inkomst per capita och 
högre tillväxtutsikter. 90 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen under åren 
2005–2007. Av solidariska skäl och för 
tillväxten inom gemenskapen bör 10 % av 
denna kvantitet anslås till tidigare nämnda 
medlemsstater, så att de får möjlighet 
minska utsläppen och anpassa sig till 
effekterna av klimatförändringarna. Vid 
fördelningen av dessa 10 % bör hänsyn tas 
till inkomsten per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater. 
Medlemsstater med låga inkomstnivåer per 
capita och höga tillväxtutsikter bör få en 
större tilldelning. Medlemsstater med en 
genomsnittsinkomst per capita som ligger 
mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)85 överstiger 0,7 % av BNP.

Or. fi

Motivering

Vid fördelningen av utsläppsrätter bör man som beräkningsgrund inte använda uppgifter 
bara från ett enskilt år, utan ett medeltal för minst två år. Utsläppsmängderna varierar från 
år till år även av naturliga skäl, varför det är motiverat att använda en period i stället för ett 
år. Kommissionen anger också i sitt förslag att den är beredd att göra en jämförelse med 
utsläppsuppgifterna från 2006 genast då dessa uppgifter finns till förfogande. Det bör noteras 
att den totala mängden utsläppsrätter i gemenskapen inte ändras av att man använder flera 
år som beräkningsgrund. 
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Ändringsförslag 92
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Detta direktiv bör inte hindra någon 
medlemsstat att ha kvar eller fastställa 
någon annan form av kompletterande och 
parallell politik eller några andra 
kompletterande eller parallella åtgärder 
som inriktar sig på den sammanlagda 
inverkan av sådana sektorer som omfattas 
av gemenskapens system.

Or. en

Motivering

Då det är osäkert hur växthusgasutsläppen effektivast kan begränsas är det rimligt att 
medlemsstaterna får komplettera gemenskapens system för att hela unionen ska kunna lära 
sig av de metoder som visar sig representera bästa praxis.

Ändringsförslag 93
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara 
energin och uppfylla gemenskapens 
åtagande som innebär att 20 % av all 

(15) För att minimera de övergripande 
ekonomiska konsekvenserna av 
gemenskapssystemet är det viktigt att 
80 % av intäkterna från utauktioneringen 
av utsläppsrätter går tillbaka till de 
europeiska ekonomierna. 
Medlemsstaterna ska få använda 
intäkterna för att kompensera 
konsumenter för högre priser och företag 
för högre kostnader genom t.ex. minskade 
snedvridna skatter. Sociala aspekter 
skulle också kunna tas upp. Med hänsyn 
till de omfattande ansträngningarna att 
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energi ska vara förnybar 2020, öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020, 
främja avskiljning och lagring av 
växthusgaser, bidra till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
hindra avskogningen och underlätta 
anpassningen i utvecklingsländerna, samt 
hantera sociala aspekter som eventuella 
ökningar av elpriser som berör hushåll 
som består av låg- eller 
medelinkomsttagare. Denna andel ligger 
väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

bekämpa klimatförändringar och anpassa 
oss till de oundvikliga följderna, bör 20 % 
av intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att hindra 
avskogningen och till att stimulera ny-
och återplantering av skog, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, främja 
avskiljning och lagring av växthusgaser 
och till att underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna. Denna andel ligger 
väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. en

Motivering

Att öronmärka intäkterna ökar kostnaderna för att uppnå klimatmålen eftersom 
medlemsstaterna skulle få begränsade möjligheter att kompensera de ökade avgifterna för 
koldioxidutsläpp och kompensera konsumenter med lägre inkomst- eller bolagsskatter. Därför 
bör endast 20 % av intäkterna från utauktioneringen öronmärkas, och minskad avskogning 
osv. och anpassningsåtgärder bör anses som viktigast.
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Ändringsförslag 94
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna 
andel ligger väsentligt under de 
förväntade nettoinkomsterna från 
auktionsförfarandet för myndigheternas 
del, med beaktande av de minskade 
inkomster från bolagsskatter som 
eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör 
fastställas bestämmelser om 
övervakningen av att medel från 
utauktioneringen används för dessa 
syften. En anmälan av detta slag befriar 
inte medlemsstaterna från den skyldighet 
att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör 100 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Utöver detta 
bör inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till administrativa 
utgifter inom förvaltningen av 
gemenskapssystemet.
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fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande 
statligt stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. fr

Motivering

Det är absolut nödvändigt att EU kan investera mer i energiteknik och i teknik för minskade 
koldioxidutsläpp för att kunna förbereda minskningsinsatserna fram till 2050. En 
hundraprocentig användning av intäkterna på gemenskapsnivå medger en lämplig 
organisering av den europeiska forskningen, inte minst i förhållande till Förenta staterna och 
Japan.

Ändringsförslag 95
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning 
och lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör intäkterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter 
användas till att minska utsläppen av 
växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, bygga ett intelligent 
energinät, bidra till den globala fonden för 
energieffektivitet och förnybar energi, 
hindra avskogningen och underlätta 
anpassningen i utvecklingsländerna, samt 
hantera sociala aspekter som eventuella 
ökningar av elpriser som berör hushåll som 
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elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna 
andel ligger väsentligt under de 
förväntade nettoinkomsterna från 
auktionsförfarandet för myndigheternas 
del, med beaktande av de minskade 
inkomster från bolagsskatter som 
eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

består av låg- eller medelinkomsttagare. 
Minst 50 procent av intäkterna bör 
användas till att bidra till de insatser som 
behöver göras till förmån för klimatet i 
utvecklingsländerna. Utöver detta bör 
inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till administrativa 
utgifter inom förvaltningen av 
gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 96
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
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innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning 
och lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, bidra till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi, hindra avskogningen och underlätta 
anpassningen i utvecklingsländerna, samt 
hantera sociala aspekter som eventuella 
ökningar av elpriser som berör hushåll som 
består av låg- eller medelinkomsttagare. 
Denna andel ligger väsentligt under de 
förväntade nettoinkomsterna från 
auktionsförfarandet för myndigheternas 
del, med beaktande av de minskade 
inkomster från bolagsskatter som 
eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. För att främja 
innovation bör medlemsstaterna se till att 
minst 50 % av intäkterna från 
utauktioneringen går tillbaka till de 
deltagande företagen för investeringar i 
grön teknik, inklusive teknik för 
avskiljning och lagring av växthusgaser. 
Det bör fastställas bestämmelser om 
övervakningen av att medel från 
utauktioneringen används för dessa syften. 
En anmälan av detta slag befriar inte 
medlemsstaterna från den skyldighet att 
underrätta kommissionen om stödåtgärder 
som föreskrivs i artikel 88.3 i fördraget. 
Direktivet påverkar inte utgången av 
framtida överträdelseförfaranden 
beträffande statligt stöd vilka genomförs 
med stöd av artiklarna 87 och 88 i 
fördraget.

Or. nl

Motivering

Minst hälften av intäkterna från utauktioneringen bör gå tillbaka till de deltagande företagen, 
förutsatt att dessa investerar pengarna i grön teknik eller i teknik som inbegriper avskiljning 
och lagring av koldioxid. 
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Ändringsförslag 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna 
andel ligger väsentligt under de 
förväntade nettoinkomsterna från 
auktionsförfarandet för myndigheternas 
del, med beaktande av de minskade 
inkomster från bolagsskatter som 
eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör intäkterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter 
användas till att minska utsläppen av 
växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Utöver detta 
bör inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till administrativa 
utgifter inom förvaltningen av 
gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.
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utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. en

Motivering

Alla intäkter från utauktioneringen bör användas till att bekämpa klimatförändringar.

Ändringsförslag 98
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna 
andel ligger väsentligt under de 
förväntade nettoinkomsterna från 
auktionsförfarandet för myndigheternas 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör intäkterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter 
användas till att minska utsläppen av 
växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Utöver detta 
bör inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till administrativa 
utgifter inom förvaltningen av 
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del, med beaktande av de minskade 
inkomster från bolagsskatter som 
eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. en

Motivering

Problemet är så pass svårt och akut att auktionsintäkterna i sin helhet bör användas för 
åtgärder som minskar växthusgasutsläppen, utvecklar den förnybara energin, motverkar 
avskogningen, hjälper utvecklingsländerna att anpassa sig till klimatförändringen och hushåll 
som består av låginkomsttagare att använda energin effektivare.

Ändringsförslag 99
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 50% av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter under perioden 2013–2020
användas till att minska utsläppen av 
växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
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området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna 
andel ligger väsentligt under de 
förväntade nettoinkomsterna från 
auktionsförfarandet för myndigheternas 
del, med beaktande av de minskade 
inkomster från bolagsskatter som 
eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Utöver detta 
bör inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till administrativa 
utgifter inom förvaltningen av 
gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget. 
Användningen av intäkter från 
utauktionering av utsläppsrätter som 
syftar till att hindra avskogning, liksom 
andra projekt och insatser för hållbart 
skogsbruk, bör fungera som komplement 
till effektiva marknadsbaserade 
instrument, exempelvis tillstånd för 
anläggningsoperatörer att använda 
skogsbaserade koldioxidkrediter inom 
ramen för gemenskapssystemet.   

Or. en

Motivering

Andelen bör öka från 20 % till 50 % för att stimulera innovation för anpassning till 
klimatförändringar. Marknadsbaserade instrument som skogsbaserade koldioxidkrediter är 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 60/88 AM\732961SV.doc

SV

dessutom det effektivaste sättet att ge de incitament och investeringar som 
utvecklingsländerna behöver för att hejda avskogningen och genomföra hållbara 
återbeskognings- och skogsplanteringsprojekt.   

Ändringsförslag 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi , hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 50 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas på 
gemenskapsnivå till att minska utsläppen 
av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. 
Inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter bör användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
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dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. fr

Motivering

Det är absolut nödvändigt att EU kan investera mer i energiteknik och i teknik för minskade 
koldioxidutsläpp för att kunna förbereda minskningsinsatserna fram till 2050. En 
femtioprocentig användning av intäkterna på gemenskapsnivå medger en lämplig 
organisering av den europeiska forskningen, inte minst i förhållande till Förenta staterna och 
Japan.

Ändringsförslag 101
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 50 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 62/88 AM\732961SV.doc

SV

förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 102
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att anpassa oss 
till klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling, 
utveckla den förnybara energin och 
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området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara 
energin och uppfylla gemenskapens 
åtagande som innebär att 20 % av all 
energi ska vara förnybar 2020, öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020, 
främja avskiljning och lagring av 
växthusgaser, bidra till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi , 
hindra avskogningen och underlätta 
anpassningen i utvecklingsländerna, samt 
hantera sociala aspekter som eventuella 
ökningar av elpriser som berör hushåll som 
består av låg- eller medelinkomsttagare. 
Denna andel ligger väsentligt under de 
förväntade nettoinkomsterna från 
auktionsförfarandet för myndigheternas 
del, med beaktande av de minskade 
inkomster från bolagsskatter som 
eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi , hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. pl

Motivering

Det vore förnuftigare att använda intäkterna från utauktioneringen av utsläppsrätter till att 
minska klimatförändringarnas verkningar i stället för att bekämpa hypotetiska orsaker till 
klimatförändringarna som ännu inte till fullo har bekräftats på vetenskaplig väg. Orsakerna 
till klimatförändringarna har ännu inte utforskats fullständigt och de är antagligen av cyklisk 
art.
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Ändringsförslag 103
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi , hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser,  anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter främst användas till att 
finansiera och främja investeringar som 
syftar till att minska utsläppen och till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
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överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

befriar inte medlemsstaterna  från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden  beträffande 
statligt stöd  vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. hu

Ändringsförslag 104
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Av omsorg om lämplig jämvikt 
mellan åtgärder inom EU för att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa sig till 
följderna av dem samt åtgärder utanför 
EU för samma ändamål bör 50 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter investeras inom EU och 
resten i utvecklingsländerna, eftersom 
dessa är mer utsatta för 
klimatförändringen och har mer 
begränsade resurser för att bemöta den 
och eftersom industriländerna historiskt 
sett har ansvaret för detta problem.

Or. en

Motivering

Utvecklingsländerna kommer sannolikt att drabbas oskäligt hårt av klimatförändringen, 
fastän de historiskt sett inte i någon större skala bidragit till att problemet uppstått. De 
saknar ofta de resurser som behövs för att mildra verkningarna av den. Därför är det 
önskvärt att intäkterna från utauktioneringen delas mellan utvecklingsländerna och projekt 
inom unionen.
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Ändringsförslag 105
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) För att främja en jämlik och 
kostnadseffektiv fördelning av projekt i 
tredjeländer och sprida bästa praxis om 
all den verksamhet som finns omnämnd i 
skäl 15 bör det inrättas mekanismer för 
effektiv delgivning av information om 
projekt som olika medlemsstater arbetar 
med.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaternas projekt för att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 10.3 
samordnas på ett bra sätt, för att anslagen verkligen ska gå direkt till de projekt som behövs 
bäst och är effektivast och dubbelarbete undvikas.

Ändringsförslag 106
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Med tanke på den globala 
avskogningens omfattning och hastighet 
är det mycket viktigt att 
verksamhetsutövarna vid anläggningar 
ska få använda alla tillgodohavanden de 
fått genom undvikande av avskogning 
samt genom ny- och återplantering av 
skog och övriga projekt och övrig 
verksamhet inom hållbart skogsbruk i 
utvecklingsländerna samt att intäkterna 
från utauktioneringen inom 
gemenskapssystemet används för att 
stödja kapacitetsuppbyggnad i 
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utvecklingsländer för att deras projekt och 
insatser för hållbart skogsbruk ska bli 
trovärdiga på den internationella 
koldioxidmarknaden. EU bör dessutom 
arbeta på att inrätta ett internationellt 
erkänt, marknadsbaserat system för att 
minska avskogningen och öka ny- och 
återplanteringen av skog. 
Medlemsstaterna bör bidra till intäkterna 
på grundval av en ”koalition av villiga 
stater” till en europeisk eller 
internationell fond för att stödja 
kapacitetsuppbyggnad.

Or. en

Motivering

Marknadsbaserade instrument är det effektivaste sättet att ge de incitament och investeringar 
som utvecklingsländerna behöver för att hejda avskogningen och genomföra hållbara 
återbeskognings- och skogsplanteringsprojekt.  Intäkter från auktioner av utsläppsrätter bör 
användas till att stödja kapacitetsuppbyggnad som ska utgöra grunden för ett trovärdigt och 
marknadsbaserat undvikande av avskogning och projektverksamhet som avser ny- och 
återplanteringen av skog i utvecklingsländer.

Ändringsförslag 107
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Med tanke på den globala 
avskogningens omfattning och hastighet 
är det mycket viktigt att intäkterna från 
utauktioneringen inom 
gemenskapssystemet används för att 
minska avskogningen och öka hållbar ny-
och återplantering av skog. EU bör 
dessutom arbeta på att inrätta ett 
internationellt erkänt, marknadsbaserat 
system för att minska avskogningen och 
öka ny- och återplanteringen av skog. 
Medlemsstaterna bör bidra till intäkterna 
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till en europeisk eller internationell fond 
som sedan internationellt utnyttjas 
effektivt i detta och andra syften.

Or. en

Ändringsförslag 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Energi är ett grundläggande 
mänskligt behov. Allt fler EU-medborgare 
har dock inte råd att betala sina 
energifakturor och lever i så kallad 
energifattigdom. Utsatta konsumenter, 
inbegripet äldre, funktionshindrade och 
låginkomsthushåll är mest drabbade. 
Medlemsstaterna bör därför utarbeta 
nationella handlingsplaner för att ta itu 
med energifattigdomen och säkra 
nödvändig energiförsörjning för utsatta
konsumenter.  En del av intäkterna från 
utauktioneringen bör användas till att 
lindra energifattigdomen.

Or. en

Motivering

Intäkterna från utauktioneringen bör användas till att ta itu med energifattigdomen.
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Ändringsförslag 109
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Med tanke på att intäkterna från 
utauktioneringen som avsatts för 
avskogning och ny- och återplantering av 
skog inte kommer att räcka för att hejda 
avskogningen världen över kan ytterligare 
åtgärder bli nödvändiga.

Or. en

Motivering

Man måste vara realistisk och inte låtsas som om man löser ovanstående problem med 20 % 
av intäkterna från utauktioneringen. 

Ändringsförslag 110
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör 
beviljas för avskiljning och lagring av 
koldioxid eftersom incitamentet till att 
förfara på detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 

(16) Utsläppshandel är ett instrument som 
ska bidra till att uppnå minskningsmålen 
för koldioxid till minsta möjliga kostnad. 
Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion ger de nödvändiga 
incitamenten för effektivitetsförbättringar. 
De kostnader som gemenskapssystemet 
medför, både för deltagande anläggningar 
och indirekt även för konsumenterna, kan 
därigenom begränsas till vad som är 
ekonomiskt nödvändigt för att 
koldioxidutsläppen ska kunna minskas i 
enlighet med målen. De koldioxidutsläpp 
som alltjämt är tillåtna i enlighet med 
taket medför inga kostnader för 
gemenskapen. De kommer att göra det så 
snart de omfattas av ett framtida, 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 70/88 AM\732961SV.doc

SV

av konkurrensen. strängare minskningsmål. En sådan 
begränsning äventyrar inte på något vis 
de klimatpolitiska målen. Uppnåendet av 
minskningsmålet för koldioxid kan 
säkerställas genom att riktmärkena sätts 
korrekt. Genom att riktmärkena justeras 
ned under de följande åren skapas 
garantier för att det totala 
minskningsmålet verkligen kommer att 
uppnås.  Därför bör gratis tilldelning 
baserad på riktmärken och faktisk 
produktion vara regel från 2013 och framåt 
inom alla sektorer och under hela 
perioden.

Or. en

Motivering

Om man vill skapa ett kostnadseffektivt och fungerande utsläppshandelssystem som verkligen 
bidrar till att uppnå minskningsmålen till minimala kostnader är utauktionering inte den 
bästa lösningen. Tilldelning baserad på riktmärken och faktisk produktion är ett bättre system 
som ger miljöeffektivitet till minimala kostnader, vilket framgår av den aktuella Ecofys-studie 
som gjorts för Ifiec.

Ändringsförslag 111
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör 
beviljas för avskiljning och lagring av 
koldioxid eftersom incitamentet till att 
förfara på detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare. Elproducenter bör även kunna få 
gratisrätter för värme eller kyla som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
om värmen eller kylan levereras till 
anläggningar inom sektorer som riskerar 
koldioxidläckage. Tilldelningen av 
utsläppsrätter till producenter av värme 
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enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

eller kyla bör vara densamma som 
tilldelningen av utsläppsrätter inom 
sektorer som använder värmen eller 
kylan.

Or. en

Motivering

Likabehandling av alla anläggningar som producerar värme eller kyla. Det behövs en 
tillfällig stimulering av avskiljning och lagring av koldioxid, och inga undantag från gratis 
tilldelning bör ske.

Ändringsförslag 112
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom
energisektorn, med tanke på dess förmåga
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör 
beviljas för avskiljning och lagring av 
koldioxid eftersom incitamentet till att 
förfara på detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom alla 
sektorer, tillsammans med ett krav på 
utsläppsrätter vid import, som bland 
annat beaktar deras möjligheter att föra 
de ökade koldioxidkostnaderna vidare, om 
ett omfattande internationellt avtal för 
perioden efter 2012 skulle dröja. 

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 72/88 AM\732961SV.doc

SV

Motivering

Koldioxidpriset bör inkluderas fullt ut i alla produkter så att man kan styra marknaden mot 
en klimatvänligare konsumtion. Gratis tilldelning rubbar marknadsmekanismen, medan full 
utauktionering skulle bespara oss en massa byråkrati och effektivast belöna dem som gör bäst 
ifrån sig. Koldioxidläckage och illojal konkurrens som den europeiska produktionen utsätts 
för från länder som inte har förbundit sig till ett omfattande internationellt klimatavtal bör 
motverkas genom ett krav på utsläppsrätter vid import. 

Ändringsförslag 113
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt och ingen fri 
tilldelning bör beviljas för avskiljning och 
lagring av koldioxid eftersom incitamentet 
till att förfara på detta vis då skulle vara att 
inga utsläppsrätter behöver ges upp för 
sådana utsläpp som lagrats.

Or. en

Motivering

Fullständig utauktionering bör genast bli allmän regel, annars får företagen inga lämpliga 
incitament att begränsa vad deras verksamhet kostar för miljön. Och om det inte förekommer 
någon gratisutdelning inom andra sektorer, då behöver inte högeffektiv kraftvärme 
specialbehandlas, eftersom detta skulle skapa orättvisa förmåner jämfört med fjärrvärme och 
egenproducerad energi.
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Ändringsförslag 114
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats.

Or. en

Motivering

Värmeproduktion får inte ”i förbifarten” fogas in under samma bestämmelser som 
elproduktion. Detta leder till inkonsekvens och snedvridning av marknaden.

Ändringsförslag 115
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
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energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Produktion av värme 
genom högeffektiv kraftvärme enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, som ska 
täcka ett ekonomiskt försvarbart 
värmebehov, samt värme som levereras 
till effektiva fjärrvärmeanläggningar som 
är kvalificerade enligt riktlinjerna för 
statligt stöd för miljöskydd bör tilldelas 
gratisrätter för att garanteras samma 
behandling som andra värmeproducenter 
som inte omfattas av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Värmemarknaden är konkurrensutsatt. Större delen av denna marknad utgörs av individuella 
värmepannor som drivs med fossilt bränsle och omfattas inte utsläppshandelssystemet. 
Fjärrvärmeanläggningar har därför ingen möjlighet att föra över kostnaderna på 
konsumenterna, samtidigt som de utgör de koldioxideffektivaste lösningarna.  För att undvika 
utsläppsökningar i den del av värmemarknaden som står utanför handelssystemet bör 
anläggningarna behandlas på samma sätt som industrin på marknader med risk för 
koldioxidläckage.

Ändringsförslag 116
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör 
beviljas för avskiljning och lagring av 

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare. Elproducenter som producerar 
värme eller kyla genom högeffektiv 
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koldioxid eftersom incitamentet till att 
förfara på detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

kraftvärme enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG bör få gratisrätter för 
värme eller kyla som produceras genom 
högeffektiv kraftvärme, så att det inte 
uppstår någon snedvridning av 
konkurrensen på grund av ökade 
kostnader för koldioxidutsläpp.

Or. pl

Motivering

Reglerna för värmeproduktion inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter och 
utanför detta system måste hållas på liknande nivå. Värme som produceras i kraftvärmeverk 
på över 20 MW konkurrerar med värme som produceras i anläggningar under 20 MW, som 
inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. För att undvika diskriminering 
bör värme som produceras genom högeffektiv kraftvärme behandlas på samma sätt som 
värme som produceras från energikällor som omfattas av gratisrätter eller stöds på annat sätt 
utanför systemet för handel med utsläppsrätter. Därför bör det fram till 2020 vara 
obligatoriskt att inom hela utsläppshandelssystemet bevilja gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme.

Ändringsförslag 117
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
som bygger på utsläpp från fossilt bränsle 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
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även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

utsläpp som lagrats. Åtgärder med 
bestämmelser för utfärdande av 
tillgodohavanden för avskiljning och 
lagring av utsläpp från koldioxidneutrala 
bränslen måste genomföras på ett 
harmoniserat sätt. Elproducenter bör även 
kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

Or. en

Motivering

Sameldning av bränslen från biomassa eller biologiskt avfall i koleldade kraftverk är ett 
kostnadseffektivt alternativ för att öka andelen förnybar energi i Europa.  Det är mycket 
viktigt att säkerställa att sameldning är och förblir ett attraktivt alternativ vid sidan av 
avskiljning och lagring av koldioxid. För att säkerställa investeringar i avskiljning och 
lagring av koldioxid bör det vara möjligt att få tillgodohavanden för växthusgasutsläpp som 
lagrats från bränsle som är koldioxidneutralt och skiljer ut växthusgasutsläpp från 
atmosfären. 

Ändringsförslag 118
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör 
beviljas för avskiljning och lagring av 
koldioxid eftersom incitamentet till att 
förfara på detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade kostnaderna för 
minskade koldioxidutsläpp vidare.
Elproducenter som producerar värme eller 
kyla genom högeffektiv kraftvärme enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG bör få 
gratisrätter för denna värme eller kyla, så 
att det inte uppstår någon snedvridning av 
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även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter,
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

konkurrensen på grund av de ökade 
kostnaderna för koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 119
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn och andra sektorer som kan
föra de ökade koldioxidkostnaderna vidare, 
såsom luftfart och 
mineraloljeraffinaderier, och ingen fri 
tilldelning bör beviljas för avskiljning och 
lagring av koldioxid eftersom incitamentet 
till att förfara på detta vis då skulle vara att 
inga utsläppsrätter behöver ges upp för 
sådana utsläpp som lagrats. Elproducenter 
bör även kunna få gratisrätter för värme 
som produceras genom högeffektiv 
kraftvärme enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att denna typ 
av värme som produceras av anläggningar 
inom andra sektorer också ger upphov till 
gratisrätter, så att det inte uppstår någon 
snedvridning av konkurrensen.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Gratisrätter bör 
beviljas för värme som produceras genom 
högeffektiv kraftvärme enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att denna typ 
av värme som produceras av anläggningar 
inom andra sektorer också ger upphov till 
gratisrätter, så att det inte uppstår någon 
snedvridning av konkurrensen.

Or. pl

Motivering

Gratisrätter för värmeproduktion bör beviljas alla aktörer som producerar el i högeffektiva 
kraftvärmeverk och inte bara elproducenter enligt artikel 1.

Ändringsförslag 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
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energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare. Ingen fri tilldelning bör beviljas för 
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till 
lagringsplatser för utsläpp av 
växthusgaser till följd av denna 
verksamhet, eftersom incitamentet till att
avskilja och lagra koldioxid då skulle vara 
att inga utsläppsrätter behöver ges upp för 
sådana utsläpp som lagrats och annars 
skulle ha släppts ut. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

Or. en

Motivering

Klargör att det inte ska beviljas gratisrätter för utsläpp som orsakats av verksamhet för 
avskiljning, transport och lagring, utan det koldioxid som lagrats ska redovisas vid 
övervakningen och behöver inte ges upp för en motsvarande mängd utsläppsrätter. Dessa 
klargöranden behövs som ett incitament för avskiljning och lagring.

Ändringsförslag 122
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
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detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Produktion av värme
genom högeffektiv kraftvärme enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, samt 
värme som levereras till effektiva 
fjärrvärmeanläggningar som är 
kvalificerade enligt riktlinjerna för statligt 
stöd för miljöskydd, bör tilldelas 
gratisrätter för att garanteras samma 
behandling som andra värmeproducenter 
som inte omfattas av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Värmemarknaden är konkurrensutsatt. Större delen av denna marknad utgörs av individuella 
värmepannor som drivs med fossilt bränsle och omfattas inte av utsläppshandelssystemet. För 
att undvika utsläppsökningar i den del av värmemarknaden som står utanför handelssystemet 
bör anläggningarna behandlas på samma sätt som industrin på marknader med risk för 
koldioxidläckage.

Ändringsförslag 123
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid –
med undantag för minst 
12 demonstrationsanläggningar –
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
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produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

Or. de

Motivering

De incitament som kommissionen föreslår räcker inte till för att garantera att minst 
12 demonstrationsanläggningar uppförs i ett tidigt skede.

Ändringsförslag 124
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid –
med undantag för minst 
12 demonstrationsanläggningar –
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

Or. de
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Motivering

Det är viktigt att testa alla tekniska metoder för avskiljning av koldioxid och alla olika 
lagringsmöjligheter. För detta krävs minst 12 demonstrationsanläggningar.

Ändringsförslag 125
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen. I de fall el produceras 
genom högeffektiv kraftvärme av andra 
anläggningar än elproducenter, bör man i 
den detaljerade metoden för att beräkna 
gratisrätter för värme i samband med 
denna elförsörjning fullt ut beakta alla 
minskningar av koldioxidutsläppen i 
samband med högeffektiv kraftvärme.

Or. en

Motivering

I bestämmelserna om riktmärken bör man se till att alla fördelarna med kraftvärme för 
minskade koldioxidutsläpp beaktas och att högeffektiv kraftvärme inte ersätts av lågeffektiva 
värmepannor.

Adlib Express Watermark



AM\732961SV.doc 83/88 PE409.565v01-00

SV

Ändringsförslag 126
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör 
beviljas för avskiljning och lagring av 
koldioxid eftersom incitamentet till att 
förfara på detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

(16) Ingen fri tilldelning bör beviljas för 
avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

Or. pl

Motivering

Om utauktioneringen av utsläppsrätter utvidgas till att omfatta hela energisektorn kommer 
priset för el som produceras från fossila energikällor att skjuta i höjden. I länder där 
energisektorn vilar på fossila energikällor (exempelvis i Polen) skulle medborgarna och 
näringslivet kanske inte kunna hantera effekterna av en sådan prishöjning.
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Ändringsförslag 127
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det viktigaste incitamentet på lång 
sikt för avskiljning och lagring av 
koldioxid och ny teknik för förnybar 
energi är att man inte behöver avstå från 
några utsläppsrätter för koldioxidutsläpp 
som uppstår vid energiproduktion och 
som lagrats permanent eller undvikits. 
För att påskynda idrifttagningen av de 
första kommersiella anläggningarna bör 
auktionsintäkterna användas och 
utsläppsrätter avdelas från reserven för 
nytillträdande för att finansiera en 
garanterad belöning för de ton koldioxid 
som lagrats eller undvikits för de första 
sådana anläggningar i EU eller ett 
tredjeland som har ratificerat det framtida 
internationella avtalet om 
klimatförändringar, förutsatt att det finns 
ett avtal om att dela de immateriella 
rättigheterna för tekniken.

Or. en

Motivering

Bygger på föredragandens ändringsförslag 4. Ny förnybar teknik som inte har prövats 
kommersiellt införlivas i det extra finansieringssystemet. 180 GW ny vindkraftskapacitet till 
senast utgången av år 2020 skulle undvika en mängd utsläpp som motsvarar 70 % av det 
föreslagna minskningsmålet på 21 % av koldioxidutsläpp. Att stödja nya storskaliga 
innovationer inom förnybara energikällor utgör en verklig möjlighet att ge en skjuts åt teknik 
som kommer att bidra avsevärt till att nå målen både i EU och internationellt.  (Ändringar till 
föredragandens ändringsförslag 4 har strukits under).
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Ändringsförslag 128
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det viktigaste långsiktiga 
incitamentet till avskiljning och lagring av 
koldioxid är en avsaknad av 
utsläppsrätter, som skulle medföra att 
koldioxiden slutlagras. Vidare bör 
intäkterna från utauktioneringarna 
användas till att uppföra de tolv nya 
demonstrationsanläggningarna. Nya 
aktörer som ansluter sig till systemet bör 
tilldelas extra utsläppsrätter från 
reserverna. 
Demonstrationsanläggningarna bör 
väljas ut genom ett 
upphandlingsförfarande som 
kommissionen anordnar på EU-nivå. 
EU:s stödmekanism bör också vara 
tillgänglig för tredjeländer som ratificerar 
det framtida internationella avtalet om 
klimatförändringar.

Or. pl

Motivering

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.
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Ändringsförslag 129
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Värme, producerad i kombination 
med el eller ej, som levereras för 
industriell användning bör tilldelas 
gratisrätter i proportion till de gratisrätter 
som tilldelats industrisektorerna.  Värme, 
producerad i kombination med el eller ej, 
som levereras för fjärrvärmeanvändning 
som uppfyller kriterierna i riktlinjerna om 
statligt stöd för miljöskydd bör tilldelas 
100 % gratisrätter för att garanteras 
samma behandling som andra 
värmeproducenter som inte omfattas av 
gemenskapens system.

Or. en

Motivering

Värmeproduktion får inte ”i förbifarten” fogas in under samma bestämmelser som 
elproduktion. Detta leder till inkonsekvens och snedvridning av marknaden.

Ändringsförslag 130
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det viktigaste incitamentet på lång 
sikt för avskiljning och lagring av 
koldioxid är att man inte behöver avstå 
från några utsläppsrätter för koldioxid 
som lagrats permanent. För att påskynda 
idrifttagningen av 
demonstrationsanläggningarna bör 
auktionsintäkterna användas och de tolv 
första sådana anläggningarna i EU, som 
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har kvalificerat sig i en upphandling i 
hela EU som kommissionen organiserat, 
bör beviljas extra gratisrätter från 
reserven för nytillträdande. Tredjeland 
som har ratificerat det framtida 
internationella avtalet om 
klimatförändringar bör också ha tillträde 
till EU:s stödmekanism. 

Or. en

Motivering

Ett stödsystem som bygger på utsläppshandelssystemet kan stå för den finansiering som 
denna framväxande teknik behöver. Finansieringen ska vara begränsad i tid, omfång och 
antal projekt. Det bör också anges att finansieringen ska tilldelas i ett 
upphandlingsförfarande och avpassas till att tillgodose alla tre tekniker för avskiljning och 
lagring av koldioxid. För att säkerställa stöd från politiskt håll och allmänheten bör tredje 
parter eller tredjeland inte automatiskt ha tillträde till de tolv demonstrationsanläggningarna 
utan snarare kunna få ytterligare EU-finansiering.

Ändringsförslag 131
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För minst 
12 demonstrationsanläggningar som 
utrustas med teknik för avskiljning och 
lagring av koldioxid (CCS-teknik) bör 
utsläppsrätter tilldelas gratis i en 
omfattning som motsvarar 125 % av den 
förväntade produktionsvolymen. 
Tilldelningen bör tidigast från och med år 
2013 ske två år före den planerade 
produktionsstarten.

Or. de

Motivering

Genom tidig gratis tilldelning vill man uppmuntra till investeringar i ett tidigt skede.
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