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Ændringsforslag 132
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør der anvendes 
en overgangsordning, som betyder, at de 
pågældende anlægs andel af den samlede 
tildelingsmængde i hele Fællesskabet i 
2013 svarer til deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007, og at 80 % af deres tildeling i 
2013 vil være gratis. Derefter bør den 
gratis tildeling hvert år nedsættes med lige 
store mængder, således at den når nul i 
2020.

udgår

Or. en

Begrundelse

Prisen på CO2 bør til fulde indregnes i produktpriserne for at lede markedet i retning af et 
mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forstyrrer markedsmekanismens funktion, mens 
man med en fuldstændig auktionering undgår et stort bureaukrati og belønner dem, der klarer 
sig bedst, på den mest effektive måde. Kulstoflækager og illoyal konkurrence for den 
europæiske produktion fra lande, der ikke har forpligtet sig til omfattende internationale 
aftaler om klimaændringer, bør udlignes gennem krav om importtilladelse for kvoter.

Ændringsforslag 133
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør der anvendes 
en overgangsordning, som betyder, at de 
pågældende anlægs andel af den samlede 

udgår
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tildelingsmængde i hele Fællesskabet i 
2013 svarer til deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007, og at 80 % af deres tildeling i 
2013 vil være gratis. Derefter bør den 
gratis tildeling hvert år nedsættes med lige 
store mængder, således at den når nul i 
2020.

Or. en

Begrundelse

Virksomhederne bør ikke få en syvårig overgangsperiode, før de skal betale 
miljøomkostningerne ved deres udledning af CO2.

Ændringsforslag 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør der anvendes en 
overgangsordning, som betyder, at de 
pågældende anlægs andel af den samlede 
tildelingsmængde i hele Fællesskabet i 
2013 svarer til deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007, og at 80 % af deres tildeling i 
2013 vil være gratis. Derefter bør den 
gratis tildeling hvert år nedsættes med lige 
store mængder, således at den når nul i 
2020.

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør der anvendes en 
overgangsordning, der, så vidt det er 
muligt, giver gratis tildelinger på 
grundlag af sektorspecifikke benchmarks.

Or. en

Begrundelse

Fremstillingsvirksomheder er udsat for international konkurrence. Auktionering påfører disse 
virksomheder og økonomien risici uden at bidrage til direktivets miljømæssige målsætninger.
Loftet er sat til 21 % og opnås med eller uden auktionering ved en reducering af kvoterne.
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Fremstillingsvirksomhederne bør derfor modtage gratis kvoter baseret på benchmarks, indtil 
en international aftale træder i kraft, som fastlægger lige vilkår for konkurrenter i en global 
målestok. 

Ændringsforslag 135
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør der anvendes en 
overgangsordning, som betyder, at de 
pågældende anlægs andel af den samlede 
tildelingsmængde i hele Fællesskabet i 
2013 svarer til deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007, og at 80 % af deres tildeling i 
2013 vil være gratis. Derefter bør den 
gratis tildeling hvert år nedsættes med lige 
store mængder, således at den når nul i 
2020.

(17) For alle andre sektorer, der er omfattet 
af fællesskabsordningen, vil 
emissionsrettigheder fra og med 2013 
blive auktioneret fuldt ud, forudsat man 
er nået frem til en international aftale.

Or. en

Begrundelse

Fuldstændig auktionering for alle sektorer fra 2013 og frem er det mest effektive og 
fordelagtige system. Når man er nået frem til en international aftale, vil der ikke være risiko 
for kulstoflækage.

Ændringsforslag 136
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør der anvendes en 
overgangsordning, som betyder, at de 
pågældende anlægs andel af den samlede 

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør der anvendes en 
overgangsordning, som betyder, at de 
pågældende anlægs andel af den samlede 
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tildelingsmængde i hele Fællesskabet i 
2013 svarer til deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007, og at 80 % af deres tildeling i 
2013 vil være gratis. Derefter bør den 
gratis tildeling hvert år nedsættes med lige 
store mængder, således at den når nul i 
2020.

tildelingsmængde i hele Fællesskabet i 
2013 svarer til deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007, og at 80 % af deres tildeling i 
2013 vil være gratis. Derefter bør den 
gratis tildeling hvert år nedsættes med lige 
store mængder, således at den når nul i 
2020. Så længe man ikke er nået frem til 
en international aftale til sikring af lige
muligheder for sektorerne i EU's 
emissionshandelsordning, bør 
Kommissionen evaluere de sektorer, der 
udsættes for uforholdsmæssige ulemper 
som følge af auktionering og evt. fritage 
dem fra systemet.

Or. en

Begrundelse

Nogle sektorer vil opleve uforholdsmæssige ulemper ved auktionering (f.eks. energiintensive 
sektorer). En undtagelse kunne gøres for disse sektorer.

Ændringsforslag 137
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I mangel af en international aftale 
bør der fastsættes et andet system for de 
sektorer, hvor der er en reel risiko for 
kulstoflækage. For at imødegå denne 
risiko bør disse udsatte sektorer modtage 
gratis kvoter på op til 80 % af deres 
gennemsnitlige emissioner fra 2005 til 
2007.

Or. en
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Begrundelse

Hvis man ikke er nået frem til en international aftale, vil der være bekymring om risikoen for 
kulstoflækage. Det er svært at påvise alvorligheden af risikoen, men af forsigtighedshensyn 
ønsker vi at tillade fri tildeling (på grundlag af benchmarks) for udsatte sektorer. Hvis en 
omfattende international aftale om klimaændringer nås, vil risikoen for kulstoflækage som 
følge af auktionering af emissionskvoter være lav. Derfor bør fuldstændig auktionering 
vælges som tildelingsmetode, så snart en sådan aftale er indgået.

Ændringsforslag 138
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til 
anlæg bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og 
drivhusgasseparation og lagring. 
Reglerne bør ikke tilskynde til at øge 
emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan 
fungere korrekt. De bør også sørge for at 
undgå unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg 

udgår
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i 2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Prisen på CO2 bør til fulde indregnes i produktpriserne for at lede markedet i retning af et 
mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forstyrrer markedsmekanismens funktion, mens 
man med en fuldstændig auktionering undgår et stort bureaukrati og belønner dem, der klarer 
sig bedst, på den mest effektive måde. Kulstoflækager og illoyal konkurrence for den 
europæiske produktion fra lande, der ikke har forpligtet sig til omfattende internationale 
aftaler om klimaændringer, bør udlignes gennem krav om importtilladelse for kvoter.

Ændringsforslag 139
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til 
anlæg bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og 
drivhusgasseparation og lagring. 
Reglerne bør ikke tilskynde til at øge 
emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan 
fungere korrekt. De bør også sørge for at 
undgå unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 

udgår
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konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg 
i 2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Følger af ændringsforslagene til betragtning 16 og 17.

Ændringsforslag 140
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til 
anlæg bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 

(18) Gratis tildelinger til anlæg i udsatte 
sektorer bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 



PE409.584v01-00 10/95 AM\733252DA.doc

DA

marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Brugen af benchmarks er kun relevant for de udsatte sektorer, da kun disse anlæg modtager 
gratis tildelinger som beskrevet i ændringsforslaget af samme forslagsstiller til betragtning 
17a (ny).

Ændringsforslag 141
Irena Belohorská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
potentialet, inklusive det tekniske 
potentiale, for at reducere emissioner, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Uanset tilgængeligheden af 
lysbueovne som en alternativ 
produktionsproces bør disse 
harmoniserede regler også tage hensyn til 
emissioner i forbindelse med brugen af 
brændbare røggasser, når produktionen 
af disse røggasser ikke kan undgås i en 
hvilken som helst malmbaseret 
produktionsproces for stål, særligt i 
højovnsproduktion, og give mulighed for 
gratis tildeling af kvoter til den 



AM\733252DA.doc 11/95 PE409.584v01-00

DA

konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

produktionsproces, hvorfra disse gasser 
stammer. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme og køling, der 
leveres til industrianlæg. De bør endvidere 
undgå urimelig konkurrenceforvridning 
mellem industrielle aktiviteter, der udføres 
på anlæg, som drives af en enkelt 
operatør, og produktion på udliciterede 
anlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på ordførerens ændringsforslag 5, men fremfor at overlade 
beslutningen om røggasser til kommissionen sikrer det, at gratis allokeringer tildeles disse 
gasser for at give det rette incitament til den bæredygtige udnyttelse af dem.
Ændringsforslaget tilføjer endvidere et vigtigt aspekt til benchmarksfremgangsmåden, hvilket 
sikrer, at der tages hensyn til det tekniske potentiale for reduktion af emissioner.

Ændringsforslag 142
Avril Doyle

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg (18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
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bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Disse harmoniserede regler kan 
også tage hensyn til emissioner, der er 
relateret til brugen af brændbare 
røggasser, når produktionen af disse 
røggasser ikke kan undgås i den 
industrielle produktionsproces. I denne 
henseende kan regler tillade, at kvoter 
tildeles gratis til operatører af anlæg, der 
forbrænder de omtalte røggasser, eller til 
operatører af de anlæg, hvorfra disse 
gasser stammer. Reglerne bør ikke 
tilskynde til at øge emissionerne og bør 
sikre, at en stadig større andel af disse 
kvoter auktioneres. Tildelinger fastsættes 
forud for handelsperioden, så markedet kan 
fungere korrekt. De bør også sørge for at 
undgå unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme og køling, der 
leveres til industrianlæg. De bør endvidere 
undgå urimelig konkurrenceforvridning 
mellem industrielle aktiviteter, der udføres 
på anlæg, som drives af en enkelt 
operatør, og produktion på udliciterede 
anlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Matthias Groote

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Uanset tilgængeligheden af 
lysbueovne som en alternativ 
produktionsproces kan disse 
harmoniserede regler også tage hensyn til 
emissioner i forbindelse med brugen af 
brændbare røggasser fra oxygenovne og 
koksovne, når produktionen af disse 
røggasser ikke kan undgås i produktionen 
af stål i oxygenovnene og koksovnene. I 
denne henseende kan reglerne tillade, at 
kvoter tildeles gratis til de højovne og 
koksovne, hvorfra disse gasser stammer.
Reglerne bør ikke tilskynde til at øge 
emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
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2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Koksgasser er et uundgåeligt biprodukt af koksprocessen. Sådanne procesemissioner bør få 
tildelt gratis emissionskvoter.

Ændringsforslag 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til 
anlæg bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 

(18) I fraværet af en international aftale, 
der sikrer en lige behandling af de 
påvirkede sektorer, bør gratis tildelinger til 
anlæg være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (sektorspecifikke 
benchmarks) for at mindske 
konkurrencefordrejningen i Fællesskabet 
mest muligt. Reglerne bør tage hensyn til 
de mest virksomme drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og -
teknologier og tage hensyn til potentialet, 
inklusive det tekniske potentiale, for at 
reducere emissioner, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og vedvarende 
energi. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne pr. produktionsenhed. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
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der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres. Under 
definitionen af principperne for 
fastsættelse af benchmarks for 
individuelle sektorer bør Kommissionen 
rådføre sig med de pågældende sektorer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget støtter indførelsen af ”harmoniserede benchmarks” af ordføreren. For at 
styrke denne fremgangsmåde tilføjes præciseringer:

- De mest effektive teknikker (”frontløber”) skal udgøre grundlaget for benchmarks.

- Det ”tekniske potentiale” er et vigtigt kriterium, der i øjeblikket fremgår af bilag III, 
punkt 3, i det eksisterende direktiv (f.eks. at tage hensyn til procesrelaterede 
emissioner).

- CCS er ikke forbundet med design af benchmarks.

- En stigning i emissioner pr. produktionsenhed bør undgås, men bør på samme tid 
tillade vækst.

- Alle berørte sektorer bør høres.

Ændringsforslag 145
Nicodim Bulzesc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler, f.eks., men ikke 
begrænset til, etablering af sektor-
benchmarks, for at mindske 
konkurrencefordrejningen i Fællesskabet 
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drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

mest muligt. Reglerne bør klart fastlægge 
den proces, der etablerer sektor-
benchmarks, og tage behørigt hensyn til 
de mest virksomme drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og 
drivhusgasseparation og lagring. Reglerne 
bør ikke tilskynde til at øge emissionerne 
og bør sikre, at en stadig større andel af 
disse kvoter auktioneres. Tildelinger 
fastsættes forud for handelsperioden, så 
markedet kan fungere korrekt. De bør også 
sørge for at undgå unødig 
konkurrencefordrejning på markederne for 
el og varme, der leveres til industrianlæg. 
Reglerne bør også gælde for nyomfattede 
anlæg, der udfører de samme aktiviteter 
som bestående anlæg, der modtager 
midlertidige gratis tildelinger. Med sigte på 
at undgå konkurrencefordrejning på det 
indre marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres. Under 
definitionen af principperne for 
fastsættelse af benchmarks for 
individuelle sektorer bør Kommissionen 
rådføre sig med de pågældende sektorer.

Or. en

Begrundelse

Principperne for fastsættelse af benchmarks skal afgøres i samråd med de berørte sektorer og 
skal afspejle de aktuelle emissioner og tekniske muligheder for emissionsreduktion, der er i 
den pågældende sektor. Teknikkerne i BREF-dokumenterne kan fungere som relevante 
referencedokumenter til dette formål.
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Ændringsforslag 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. De skal endvidere undgå 
urimelig konkurrenceforvridning mellem 
industrielle aktiviteter, der udføres på 
anlæg, som drives af en enkelt operatør, 
og produktion på udliciterede anlæg.
Reglerne bør gælde for nyomfattede anlæg, 
der udfører de samme aktiviteter som 
bestående anlæg, der modtager 
midlertidige gratis tildelinger. Med sigte på 
at undgå konkurrencefordrejning på det 
indre marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion, hvilket ikke er tilfældet for 
elektricitet, der er indvundet fra 
uundgåelige røggasser og andre rester, og 
elektricitet, som er produceret i 
forbindelse med industrielt varmeforbrug 
til anlægsoperatørernes eget forbrug. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
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2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Den første del af ændringsforslaget er lig ordførerens ændringsforslag 5: Udliciteret 
produktion af industrigasser kan muligvis være mere energieffektivt. Derfor bør der ikke være 
nogen konkurrenceforvridning. CO2 fra brugen af røggasser er uundgåeligt forbundet med 
anlæg, der producerer disse gasser. Auktionering ville være en urimelig byrde for disse anlæg 
og modvirke den bæredygtige udnyttelse af røggas. Elektricitet og varme, der produceres i 
forbindelse med industriprocesser, og restbaseret elektricitet er miljøvenlige løsninger inden 
for energiforsyning til disse industriprocesser.

Ændringsforslag 147
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør, 
uanset de specifikke kriterier for 
individuelle industrisektorer, tage hensyn 
til de mest virksomme drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, erstatninger, 
alment anvendte alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, vedvarende energi og 
emissionsreduktionspotentiale, inklusive 
teknisk potentiale. Reglerne bør ikke 
tilskynde til at reducere specifikke 
emissioner og bør sikre, at en stadig større 
andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes på grundlag af 
benchmarks, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde på 
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konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

samme måde for nyomfattede anlæg, der 
udfører de samme aktiviteter som 
bestående anlæg, der modtager 
midlertidige gratis tildelinger. Med sigte på 
at undgå konkurrencefordrejning på det 
indre marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.
Kommissionen rådfører sig med de 
berørte sektorer med det formål at 
fastsætte reglerne for etablering af 
benchmarks i de individuelle sektorer.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag lægger vægt på brugen af benchmarks og vigtigheden af emner, såsom 
harmonisering af måden hvorpå benchmarks etableres, hvilket gør det muligt at tage hensyn 
til de karakteristiske egenskaber ved en given sektor sammen med et klart incitament til at 
forbedre resultaterne og rådføre sig med de berørte sektorer. Alternative 
produktionsprocesser kan kun godkendes som benchmarks, hvis de er alment anvendt. 
Referencen til potentiale i bilag III i det nuværende direktiv bevares for at præcisere 
benchmarks teknologiske natur.

Ændringsforslag 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør, 
uanset de specifikke kriterier for 
individuelle industrisektorer, tage hensyn 
til de mest virksomme drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, erstatninger, 
alment anvendte alternative 
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lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, vedvarende energi og 
emissionsreduktionspotentiale, inklusive 
teknisk potentiale. Reglerne bør ikke 
tilskynde til at reducere specifikke 
emissioner og bør sikre, at en stadig større 
andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes på grundlag af 
benchmarks, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde på 
samme måde for nyomfattede anlæg, der 
udfører de samme aktiviteter som 
bestående anlæg, der modtager 
midlertidige gratis tildelinger. Med sigte på 
at undgå konkurrencefordrejning på det 
indre marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres. 
Kommissionen rådfører sig med de 
berørte sektorer med det formål at 
fastsætte reglerne for etablering af 
benchmarks i de individuelle sektorer.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag lægger vægt på brugen af benchmarks og vigtigheden af emner, såsom 
harmonisering af måden hvorpå benchmarks etableres, hvilket gør det muligt at tage hensyn 
til de karakteristiske egenskaber ved en given sektor sammen med et klart incitament til at 
forbedre resultaterne og rådføre sig med de berørte sektorer. Alternative 
produktionsprocesser kan kun godkendes som benchmarks, hvis de er alment anvendt. 
Referencen til potentiale i bilag III i det nuværende direktiv bevares for at præcisere 
benchmarks teknologiske natur.
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Ændringsforslag 149
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. I forbindelse med 
varmeproduktion bør EU's 
kvotehandelsordning sikre lige 
behandling af alle varmeproducenter og 
tage hensyn til deres forskelligheder og 
afhængighed af meteorologiske forhold.
Det bør ligeledes erindres, at 
produktionen af hensyn til beskyttelsen af 
miljøet kan flyttes fra anlæg, der ikke er 
dækket af systemet til andre anlæg, og 
også at det for at forhindre 
konkurrenceforvridning er muligt at 
forhindre produktion i at blive flyttet til 
anlæg, der ikke er dækket af systemet.
Reglerne bør ikke tilskynde til at øge 
emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
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der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. pl

Begrundelse

For store varmeproducenter, der arbejder på at overholde kravene til varmesystemer, udgør 
behovet for at overholde omkostningerne ved EU's kvotehandelsordning, inklusive
omkostningerne ved at købe kvoter, der skal medregnes i forbrugernes varmepris, en alvorlig
konkurrenceforvridning. Dette medfører en alvorlig risiko for, at produktion flyttes til mindre 
og generelt mindre effektive anlæg, der ikke overvåges, hvilket medfører risiko for 
kulstoflækage og dermed en faktisk stigning i emissioner.

Ændringsforslag 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, rene energibærere såsom brint 
og drivhusgasseparation og lagring. 
Reglerne bør ikke tilskynde til at øge 
emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el, varme og 
industrigasser, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
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Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Brint udvikles i øjeblikket til stationær (decentraliseret elektricitetsproduktion) og 
ikkestationær anvendelse i hele EU som den foretrukne rene energibærer blandt politiske 
beslutningstagere. Anvendelsen heraf retfærdiggøres kraftigt af miljømæssige årsager, der 
viser sammenlignelige, hvis ikke bedre, brugssteds-CO2-livscyklusemissionvurderinger 
sammenlignet med andre brændstoffer.

Ændringsforslag 151
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
inklusive kombineret kraftvarme,
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
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markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af kraftvarmeproduktion er et af EU's erklærede mål. Sammen med andre heri 
nævnte teknologier bør reglerne for tildeling sikre, at handel med emissioner arbejder mod 
udviklingen af teknologier, der har et større potentiale med hensyn til reduktion af CO2, 
særligt kraftvarmeproduktion. Dette ændringsforslag skaber konsistens i forhold til andre 
bestemmelser i forslaget, der omhandler kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 152
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
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Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og for industriel varme
og gas, der leveres til industrianlæg. 
Reglerne bør gælde for nyomfattede anlæg, 
der udfører de samme aktiviteter som 
bestående anlæg, der modtager 
midlertidige gratis tildelinger. Med sigte på 
at undgå konkurrencefordrejning på det 
indre marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. fr

Begrundelse

Alle former for forsyninger skal dækkes.

Ændringsforslag 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
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handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg med undtagelse af 
elektricitet produceret på basis af 
restgasser, som er opnået gennem 
produktionsprocesser, der udfører de 
samme aktiviteter som bestående anlæg, 
der modtager midlertidige gratis 
tildelinger. Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. pl

Begrundelse

Restgasser fra produktionsprocesser skal anvendes umiddelbart efter deres frembringelse.
For at sikre at de genanvendes på en effektiv måde, kræves der en høj grad af fleksibilitet i 
deres anvendelse. Brugen af restgasser fra produktionsprocesser til frembringelse af 
elektricitet hjælper med til at sikre ressourcer og reducere CO2-emissionerne. Elektricitet, der 
er genereret på denne måde, bør ikke være genstand for auktionering.

Ændringsforslag 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
uden hensyn til sektorspecifikke kriterier 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
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produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

erstatninger, alment anvendelige
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og potentialet, 
inklusive det tekniske potentiale, for 
reduktion af emissioner. Reglerne bør 
tilskynde til at sænke specifikke 
emissioner og bør sikre, at en stadig større 
andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger på grundlag af benchmarks
fastsættes, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion med 
undtagelse af elektricitet produceret på 
basis af røggasser fra industrielle 
produktionsprocesser. Hvis der er 
resterende kvoter i reservebeholdningen til 
nytilkomne anlæg i 2020, bør disse 
auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Røggasser fra produktionsprocesser skal anvendes umiddelbart efter deres frembringelse. 
For at sikre en effektiv genanvendelse af disse må der gives maksimal fleksibilitet i 
anvendelsen af disse gasser. Brugen af røggasser fra produktionsprocesser til frembringelse 
af elektricitet bidrager til bevarelse af ressourcerne og nedbringelse af CO2-emissionerne. 
Elektricitet produceret under disse særlige omstændigheder bør udelukkes fra auktionering.
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Ændringsforslag 155
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. De bør også tage hensyn til den 
gradvise forbedring i effektivitet med 
hensyn til CO2-emissioner på grund af
den teknologiske udvikling over tid.
Reglerne bør ikke tilskynde til at øge 
emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. el

Begrundelse

Teknologier ændres og forbedres over tid, og referenceindikatorerne bør derfor medtage 
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denne udvikling som faktor.

Ændringsforslag 156
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til 
anlæg bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

(18) I fraværet af en international aftale, 
der sikrer lige behandling af de berørte 
sektorer, bør gratis tildelinger til anlæg 
være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. de
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Begrundelse

Præcisering af, at ordet "midlertidig" henviser til fraværet af en international aftale, der 
etablerer lige konkurrenceforhold (for at forhindre "kulstoflækage").

Ændringsforslag 157
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til skovfornyelsesniveauet og 
de mest virksomme drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker (BAT), 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. pl
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Begrundelse

Den bedste og mest naturlige måde at bekæmpe klimaændringer på er skovfornyelse og 
dannelse af enge til opsamling af kulstof. Anvendelsen af den bedste tilgængelige teknologi er 
nøglen til at reducere drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 158
Péter Olajos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
inklusive kombineret kraftvarme,
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en
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Begrundelse

Udviklingen af kraftvarmeproduktion er et af EU's erklærede mål. Sammen med andre heri 
nævnte teknologier bør reglerne for tildeling sikre, at handel med emissioner arbejder mod 
udviklingen af teknologier, der har et større potentiale med hensyn til reduktion af CO2, 
særligt kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 159
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser 
efter Bali-konferencens fremskridt positivt 
på udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 

(19) Hvis andre industrilande og andre 
store drivhusgasemittenter ikke deltager i 
denne internationale aftale, kan visse 
energiintensive industrier i Fællesskabet, 
der er udsat for international konkurrence, 
bidrage til en øget udledning af 
drivhusgasser i tredjelande, hvor der ikke 
er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
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kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. pl

Begrundelse

Det fænomen, der er kendt som "kulstoflækage", som faktisk ikke er andet end en sund 
reaktion fra markedet på bestemmelser, der ikke er hensigtsmæssige for fællesskabets 
økonomiske situation, vil helt sikkert opstå og vil skabe yderligere alvorlige økonomiske 
problemer gennem hurtigt voksende økonomiske og administrative byrder for 
medlemsstaternes økonomier. Central omfordeling af emissionskvoter for at støtte udvalgte 
sektorer er dog en ineffektiv mekanisme, der ud fra et markedsøkonomisk synspunkt er 
skadelig.

Ændringsforslag 160
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
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delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet overtage princippet for gratis 
tildeling på grundlag af lovgivning, der er 
harmoniseret på EU-plan, for sektorer 
eller delsektorer, som opfylder de relevante 
kriterier.

Or. de

Begrundelse

Her repræsenterer benchmarkfremgangsmåden på grundlag af den bedste tilgængelige 
teknologi igen den mest effektive og billigste løsning.

Ændringsforslag 161
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
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udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier.
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. I tilfælde
af at en international aftale om 
klimaændringer, der fører til obligatorisk 
reduktion af drivhusgasemissioner, som 
er sammenlignelige med dem i EU, i 
lande, der udgør en kritisk masse af 
produktion i en sektor, der er dækket af 
EU's emissionshandelsordning og ikke 
modtager gratis tildelinger, endnu ikke er 
blevet vedtaget, vil det være nødvendigt at 
undgå, at drivhusgasemissioner, der 
finder sted uden for Fællesskabet, 
underminerer Fællesskabets handlinger 
ved at medføre "kulstoflækage". 
Bestemmelser i denne henseende bør 
vedtages og gælde for import af varer, der 
ellers ville underminere denne handling. 
Disse bestemmelser bør have en neutral 
virkning. For at være forberedt på en 
sådan eventualitet, der kan underminere 
integriteten af og fordelene ved 
Fællesskabets miljøforanstaltninger, bør 
der etableres en effektiv kulstofudligning i 
form af krav om importtilladelse for 
kvoter for import af energiintensive varer 
til Fællesskabet. Definitionen af disse 
sektorer og delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. Bestemmelserne bør 
pålægge importører af varer krav, som 
svarer til de krav, der gælder for anlæg i 
EU, som ikke får tildelt gratis kvoter, og 
som kan tænkes at være udsat for en 
risiko for kulstoflækage eller for 
international konkurrence i tredjelande, 
som ikke er omfattet af bindende og 
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kontrollerbare foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissioner i 
forbindelse med den internationale 
klimapolitiske ramme efter 2012.

Or. en

Begrundelse

Prisen på kulstof bør indregnes til fulde i produkterne for at lede markedet i retning af et 
mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forstyrrer markedsmekanismens funktion, mens 
man med en fuldstændig auktionering undgår et stort bureaukrati og belønner dem, der klarer 
sig bedst, på den mest effektive måde. Kulstoflækager og illoyal konkurrence for den 
europæiske produktion fra lande, der ikke har forpligtet sig til omfattende internationale 
aftaler om klimaændringer, bør udlignes gennem krav om en importtilladelse for kvoter.

Ændringsforslag 162
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger.
Definitionen af disse udsatte sektorer og 
delsektorer vil blive genovervejet for at 
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kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier.
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. De specifikke sektorer 
og delsektorer, hvor det er behørigt 
dokumenteret, at der er en risiko for 
kulstoflækage, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan modtage op til 80 % gratis 
tildeling for at tage el-forbruget i 
produktionsprocessen med i betragtning, 
uden at den samlede mængde kvoter 
ændres.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af, hvilke (under)sektorer, der kan ansøge om gratis tildelinger, så længe der 
ikke er nået nogen international aftale, skal gennemgås for at undgå overkompensation.
Udsatte elektricitetsintensive sektorer kan kompenseres gennem gratis tildeling for deres 
elektricitetsforbrug for at sikre lige behandling af sektorer med høje direkte omkostninger og 
sektorer med høje indirekte omkostninger. De vil dog ikke modtage gratis tildelinger for alle 
indirekte emissioner, da sektorerne også vil skulle arbejde mod en sænkning af 
kulstofindholdet

Ændringsforslag 163
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne, idet bilag I-landene i henhold 
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andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

til Kyotoprotokollen forpligtede sig til 
reduktioner i drivhusgasemissioner på 
mellem 25 og 40 % inden 2020 
sammenlignet med 1990. For at bevare 
førerrollen i gruppen af bilag I-lande skal 
EU opnå reduktioner af 
drivhusgasemissioner i den høje ende af 
dette interval. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser fra mindre 
kulstofeffektive anlæg i tredjelande, hvor 
der ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet, bør 
Kommissionen støtte indgåelsen af 
globale sektoraftaler, og hvor sådanne 
aftaler ikke er mulige, vil Fællesskabet 
tildele op til 100 % gratis kvoter til 
delsektorer eller anlæg, som opfylder de 
relevante kriterier. Definitionen af disse 
delsektorer eller anlæg og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
delsektorer eller anlæg, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en
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Ændringsforslag 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
Som følge af sandsynligheden for at 
Fællesskabet vil lide et stort tab af 
markedsandele på grund af anlæg uden 
for Fællesskabet, der ikke træffer 
lignende foranstaltninger til begrænsning 
af emissionsniveauer, bør direktivet 
omfatte et bilag over energiintensive 
industrisektorer, der er udsat for risiko for 
kulstoflækage. Fællesskabet vil fortsat 
tildele alle gratis kvoter til sektorer eller 
delsektorer, som opfylder de relevante 
kriterier for risiko for kulstoflækage. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 



PE409.584v01-00 40/95 AM\733252DA.doc

DA

anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget med i betragtning.

Or. pl

Begrundelse

En liste over sektorer, der er udsat for risiko for kulstoflækage, vil sikre gennemsigtighed og 
retssikkerhed. Hvor der er blevet fastslået risiko for kulstoflækage, vil tildelingerne blive 
baseret på benchmarks og være gratis for alle emissionskvoter, der er fastsat i henhold til 
disse benchmarks.

Ændringsforslag 165
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger.
Idet der tages højde for sandsynligheden 
for et betydeligt tab af markedsandele til 
anlæg uden for Fællesskabet, der ikke 
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opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

træffer sammenlignelige foranstaltninger 
til reduktion af emissioner, bør direktivet 
omfatte et bilag i form af en liste over 
energiintensive industrier, der potentielt 
kan bidrage til "kulstoflækage".
Fællesskabet vil fortsat tildele alle 100 % 
gratis kvoter til sektorer eller delsektorer, 
som opfylder de relevante kriterier
vedrørende risiko for "kulstoflækage". 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. de

Begrundelse

Indførelsen af en liste over sektorer, der er udsat for risiko for kulstoflækage, vil sikre klarhed 
og øget retssikkerhed. I tilfælde, hvor der er fastslået en virkelig risiko for kulstoflækage, bør 
kvoter tildeles på grundlag af benchmarks, men sådanne tildelinger skal være 100 % gratis.

Ændringsforslag 166
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
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målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. I denne forbindelse bør 
Fællesskabet så meget som muligt og på 
de relevante niveauer fremme en ny 
international aftale om 
emissionsreduktion, der er baseret på 
princippet om "én person, én emission". 
Hvis andre industrilande og andre store 
drivhusgasemittenter ikke deltager i denne 
internationale aftale, kan visse 
energiintensive industrier i Fællesskabet, 
der er udsat for international konkurrence, 
bidrage til en øget udledning af 
drivhusgasser i tredjelande, hvor der ikke 
er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en
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Ændringsforslag 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer og dele af anlæg, inklusive 
varme- eller industrigasforsyninger hertil, 
der er ejet og/eller drevet af tredjeparter , 
for økonomisk pres. Det kan underminere 
integriteten af og fordelene ved 
Fællesskabets miljøforanstaltninger. For at 
løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
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betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en

Begrundelse

Enhver forvridning af det indre marked, der forårsages af tildelinger af kvoter, som medfører 
et skift i produktion fra industrier, der har specialiseret sig i produktion af industrigasser, til 
forbrugere af sådanne gasser med det resultat, at der forårsages øget emission af CO2-
emissioner, bør undgås. Forstyrrelse af nuværende metoder til generering af industrigasser 
på en energieffektiv måde kan have en uheldig virkning.

Ændringsforslag 168
Nicodim Bulzesc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet og 
problemet med økonomisk ulempe vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 



AM\733252DA.doc 45/95 PE409.584v01-00

DA

delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Definitionen af disse sektorer og
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en

Begrundelse

Direktivforslaget har i øjeblikket til formål at afbøde de negative miljømæssige konsekvenser, 
der er forbundet med auktionering i fraværet af en international aftale, men formår ikke at 
tage ordentligt fat på de negative økonomiske konsekvenser, der vil opstå, hvis en 
international aftale ikke skaber lige vilkår blandt virksomheder i konkurrerende lande.

Ændringsforslag 169
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
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konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet træffe passende 
foranstaltninger med hensyn til sektorer 
eller delsektorer, som opfylder de relevante 
kriterier. Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at give 100 % gratis kvoter til energiintensive industrier, der er 
blandt de største drivhusgasemittenter. Disse industrier bør betale miljøomkostningerne ved 
deres virksomhed på samme vilkår som virksomheder i andre sektorer for at undgå kunstige 
skævvridninger mellem de to grupper. Den internationale konkurrenceevne kan sikres på 
andre måder, f.eks. gennem afgiftsjusteringer ved grænsen eller krav om, at import fra lande, 
der ikke deltager i UNFCCC, skal være omfattet af emissionshandelsordningen.
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Ændringsforslag 170
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
på den ene side at sikre forudsigelighed,
og på den anden side at der gribes ind, 
hvor det er nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.
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Or. hu

Ændringsforslag 171
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner ("kulstoflækage"), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive overvejet inden
den 30. december 2009 for at sikre, at der 
gribes ind, hvor det er nødvendigt, og at 
der ikke sker overkompensering. For de 
specifikke sektorer og delsektorer, hvor det 
er behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
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el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for industrier at vide i tide, hvorvidt de er underlagt auktionering eller ej, for at 
de kan foretage de rette investeringer.

Ændringsforslag 172
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Sektorerne vil selv skulle fremlægge 
bevis for, at de lever op til 
undtagelseskriterierne før den 30. juni 
2009, så Kommissionen kan foretage en 
vurdering i december 2009.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for industrier at vide i tide, hvorvidt de er underlagt auktionering eller ej, for at 
de kan foretage de rette investeringer.

Ændringsforslag 173
Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 

(20) For at sikre at det europæiske 
emissionskvotemarked er i stand til at 
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drøftelser med alle relevante sociale 
parter og ud fra resultaterne af 
forhandlingerne om en international 
aftale fremlægge en rapport, som ledsages 
af passende forslag. Kommissionen bør i 
denne forbindelse udpege de 
energiintensive industrisektorer eller 
delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at 
mindske emissionerne. Energiintensive 
industrier, for hvilke det konstateres, at de 
er kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

operere effektivt, og at europæiske 
begrænsninger ikke får industri til at 
flytte til lande, hvor de miljømæssige 
begrænsninger ikke er så stærke -
hvorved reduktion i globale emissioner 
forhindres - bør meget energiintensive
sektorer og delsektorer integreres i et 
effektivt system, der sigter på at 
fællesskabsanlæg og anlæg fra tredjelande 
konkurrerer på lige fod, for eksempel ved 
at stille krav til importører, der er 
sammenlignelige med dem, der gælder for 
EU-anlæg, således at der sikres frivillig 
returnering af kvoter. Den ovenstående 
ordning skal kun gælde i tilfælde af 
udviklingslande, der i henhold til en 
fremtidig international aftale ikke har 
indgået forpligtelser, der er 
sammenlignelige med dem i EU med 
hensyn til reduktion af 
drivhusgasemissioner, eller i tilfælde af 
vækstlande, der ikke har tilvejebragt 
passende, målbare, kontrollerbare nye 
initiativer, som kan anmeldes, som 
fastlagt i den køreplan, der blev vedtaget 
på Balikonferencen. Kommissionen bør 
samle en liste over sektorer, hvor der er 
risiko for kulstoflækage, som anvender 
meget præcise kriterier, der gør det muligt 
at påvise, at kulstoflækagen er blevet 
vurderet præcist og for at undgå alle 
former for overkompensation.
Grænsetilpasningsmekanismen skal være 
kompatibel med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, navnlig 
forholdet til 
Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Or. fr

Begrundelse

Hvis nogle lande er fuldstændigt uenige i en international aftale, skal EU få dem til at forstå, 
at hvis de afviser at ratificere en sådan aftale, vil det påvirke dem, der importerer deres varer 
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til Europa.

Ændringsforslag 174
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle 
foranstaltninger skal overholde 
UNFCCC's principper, herunder navnlig 
princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og respektive kapaciteter, hvorved 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne.
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der også bør tages hensyn til de mindst 
udviklede landes særlige situation. 
Foranstaltningerne skal også stemme 
overens med Fællesskabets internationale 
forpligtelser, herunder i henhold til WTO-
aftalen.

Or. en

Begrundelse

Energiintensive sektorer, hvor der er risiko for kulstoflækage, er allerede blevet behandlet i 
ændringsforslaget af samme forslagsstiller til betragtning 17a (ny).

Ændringsforslag 175
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2009. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. 
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fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle 
foranstaltninger skal overholde 
UNFCCC's principper, herunder navnlig 
princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og respektive kapaciteter, hvorved 
der også bør tages hensyn til de mindst 
udviklede landes særlige situation. 
Foranstaltningerne skal også stemme 
overens med Fællesskabets internationale 
forpligtelser, herunder i henhold til WTO-
aftalen.

Or. de

Begrundelse

Risikoen for "kulstoflækage" skal minimeres gennem indførelsen af en benchmarkmodel. Det 
er dog ikke klart, hvorfor benchmarket skal sættes til medio 2010, da dette kun vil forsinke de 
nødvendige investeringer. Ét år burde være nok for Kommissionen til at træffe en beslutning.

Ændringsforslag 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 

(20) Kommissionen vil derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
analytisk rapport, der vurderer situationen 
med særlig reference til energiintensive 
sektorer, der er udsat for risiko for 
kulstoflækage. Rapporten bør ledsages af 
relevante forslag om fastlæggelse af en 
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2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at 
mindske emissionerne. Energiintensive 
industrier, for hvilke det konstateres, at de 
er kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

andel af emissionsgrænser, som skal 
tildeles gratis, og også et effektivt system 
til udligning, således at fællesskabsanlæg, 
som har en væsentlig risiko for 
kulstoflækage, og anlæg fra tredjelande 
konkurrerer på lige fod. Et sådan 
udligningssystem kunne stille krav til 
importører, som ville være lige så strenge, 
som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. pl

Begrundelse

Vurderingen vil dække alle sektorer, men særligt dem, hvor der er risiko. Systemet til 
udligning af emissioner vil blive anvendt som støtte til hovedforanstaltningerne. Denne type 
udligningssystem kan også anvendes til eksport.
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Ændringsforslag 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at 
mindske emissionerne. Energiintensive 
industrier, for hvilke det konstateres, at de 
er kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
analytisk rapport, der vurderer situationen 
med særligt hensyn til energiintensive 
sektorer, der er udsat for betydelig risiko 
for kulstoflækage. Rapporten bør ledsages
af relevante forslag, herunder justering af 
den andel af emissionsgrænser, som 
tildeles gratis og som supplerende 
foranstaltning også et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.
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også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Begrundelse

Der skal foretages evalueringer for alle sektorer, men med særlig opmærksomhed på udsatte 
sektorer. Det skal også gøres klart, at systemer til kulstofudligning skal anvendes som 
supplement til andre primære foranstaltninger. Der skal også være forslag, der er 
tilgængelige for håndtering af øgede byrder, f.eks. øgede omkostninger, som er afledt af de 
høje priser på elektricitet. 

Ændringsforslag 178
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
samtidig udpege de energiintensive 
industridelsektorer og anlæg, som kan 
tænkes at være kulstoflækagetruede. 
Kommissionen bør basere sin analyse på 
en vurdering af manglende muligheder for 
at videregive de øgede omkostninger ved 
de krævede kvoter i produktpriserne, kun i 
henhold til bestemmelserne i dette 
direktiv, uden at der sker tab af betydelige 
markedsandele til anlæg uden for 
Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
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kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 179
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse i 
dette direktivs tekst udpege de 
energiintensive industrisektorer eller 
delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede. Det er vigtigt, at der 
er mulighed for tilføjelser til den liste, der 
produceres til ovennævnte formål for at 
sikre, at alle industrisektorer eller 
delsektorer, som udgør en risiko, 
identificeres senest den 30. juni 2009.
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for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Listen kan revideres eller udvides på et 
senere tidspunkt for at tillade - på 
grundlag af de samme kriterier -
ændringernes virkning i den globale 
kontekst. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af besværligheder 
ved at videregive omkostningerne ved de 
krævede kvoter i produktpriserne, uden at 
der sker tab af betydelige markedsandele til 
anlæg uden for Fællesskabet, som ikke 
gennemfører tilsvarende foranstaltninger 
for at mindske emissionerne. 
Energiintensive industrier, for hvilke det 
konstateres, at de er kulstoflækagetruede 
kunne få tildelt en større mænge gratis 
tildelinger, eller der kunne indføres et 
effektivt kulstofudligningssystem, således 
at fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen. De 
sammenlignelige forpligtelser, der indgås 
af de udviklede lande og bidragene fra 
udviklingslandene, særligt dem, der er 
økonomisk mest avancerede, skal være 
målbare, kontrollerbare og kunne 
anmeldes. Metoder til måling og 
verifikation bør anerkendes på 
internationalt plan.

Or. fr
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Begrundelse

I betragtning af at den internationale aftale efter planen indgås i december 2009, bør 
revisionen af fællesskabsbestemmelserne ikke forsinkes indtil 2011. For at sikre sikkerhed for 
investeringer, bør de sektorer, der er udsat for risiko for kulstoflækage, fastlægges så tidligt 
som muligt. Det skal være muligt at opdatere listen for at tillade alle store globale udviklinger 
vedrørende klimaændringer. Opdatering kunne dog også gennemføres ensidigt på europæisk 
niveau, hvis det ikke ville medføre betydelige ændringer for den internationale situation.

Ændringsforslag 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse i 
dette direktivs tekst udpege de 
energiintensive industrisektorer eller 
delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede. Det er vigtigt, at der 
er mulighed for tilføjelser til den liste, der 
produceres til ovennævnte formål for at 
sikre, at alle industrisektorer eller 
delsektorer, som udgør en risiko, 
identificeres senest den 30. juni 2009.
Listen kan revideres eller udvides på et 
senere tidspunkt for - på grundlag af de 
samme kriterier - at tillade ændringernes 
virkning i den globale kontekst.
Kommissionen bør basere sin analyse på 
en vurdering af besværligheder ved at 
videregive omkostningerne ved de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til anlæg 
uden for Fællesskabet, som ikke
gennemfører tilsvarende foranstaltninger 
for at mindske emissionerne. 
Energiintensive industrier, for hvilke det 
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strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

konstateres, at de er kulstoflækagetruede 
kunne få tildelt en større mænge gratis 
tildelinger, eller der kunne indføres et 
effektivt kulstofudligningssystem, således 
at fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre sikkerhed for investeringer bør de sektorer, der er udsat for risiko for 
kulstoflækage, fastlægges så tidligt som muligt. Til det formål bør der træffes foranstaltninger 
for konklusionerne i GD Erhvervspolitiks relevante undersøgelser, der skal gengives i dette 
direktiv. Den fuldstændige liste bør produceres inden den 30. juni 2009.

Ændringsforslag 181
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden januar 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
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Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Kravet om importtilladelse 
bør stille krav til importører, som ville 
være lige så strenge, som de krav, der 
stilles til fællesskabsanlæg, med hensyn til
returnering af kvoter. Systemet skal 
overholde UNFCCC's principper, herunder 
navnlig princippet om fælles, men 
differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Begrundelse

Prisen på CO2 bør indregnes til fulde i produktpriserne for at lede markedet i retning af et 
mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forstyrrer markedsmekanismens funktion, mens 
man med en fuldstændig auktionering undgår en masse bureaukrati og belønner dem, der 
klarer sig bedst, på den mest effektive måde. Kulstoflækager og illoyal konkurrence med 
europæisk produktion fra lande, der ikke har forpligtet sig til omfattende internationale 
aftaler om klimaændringer, bør udlignes gennem krav om en importtilladelse for kvoter.
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Ændringsforslag 182
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. 
december 2009. Kommissionen bør basere 
sin analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter eller told inden for 
WTO på import af ikkeklimavenligt 
producerede varer. Kommissionen bør 
undersøge mulighederne for sådanne 
foranstaltninger inden juli 2009. Alle 
foranstaltninger skal overholde UNFCCC's 
principper, herunder navnlig princippet om 
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også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

fælles, men differentieret ansvar og 
respektive kapaciteter, hvorved der også 
bør tages hensyn til de mindst udviklede 
landes særlige situation. Foranstaltningerne 
skal også stemme overens med 
Fællesskabets internationale forpligtelser, 
herunder i henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Begrundelse

For at industrielle sektorer kan foretage de nødvendige investeringer i forbindelse med
tilpasning til emissionshandelsordningen er det vigtigt, at de så tidligt som muligt kender de 
specifikke konsekvenser, emissionshandelsordningen har for deres sektor.

Ændringsforslag 183
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden september 2009, 
gennemføre drøftelser med alle relevante 
sociale parter og ud fra resultaterne af 
forhandlingerne om en international aftale 
fremlægge en rapport, som ledsages af 
passende forslag. Kommissionen bør i 
denne forbindelse udpege de 
energiintensive industrisektorer eller 
delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. 
september 2009. Kommissionen bør basere 
sin analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
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større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. hu

Ændringsforslag 184
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2009, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest september 
2009. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
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produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 185
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
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eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Der skal også tages 
behørig højde for spørgsmålet om sikring 
af forsyningen af råmaterialer for 
Fællesskabet, særligt de råmaterialer, der 
er mangel på for europæiske 
industrivirksomheder. Råmaterialer er en 
væsentlig faktor for den succesfulde 
økonomiske udvikling af Fællesskabet. 
Langsigtet sikkerhed for forsyning af 
råmaterialer er derfor at største vigtighed.
Foranstaltningerne skal også stemme 
overens med Fællesskabets internationale 
forpligtelser, herunder i henhold til WTO-
aftalen.

Or. de
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Begrundelse

Adgang til råmaterialer er i stigende grad ved at blive en central faktor for succesrig
økonomisk udvikling og er derfor af stor økonomisk betydning. De enorme 
ekstraomkostninger som auktioneringen af emissionscertifikater vil påføre visse sektorer, vil 
føre til fald i den hjemlige produktion og skabe behov for køb af råmaterialer fra tredjelande, 
hvilket øger EU's afhængighed af import. De vil også medføre flytning af produktion til 
tredjelande, der har deres egne forsyninger af råmaterialer.

Ændringsforslag 186
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. For energiintensive
industrier, for hvilke det konstateres, at de 
er kulstoflækagetruede, kunne indføres et 
effektivt kulstofudligningssystem, således 
at fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
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strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til betragtning 19.

Ændringsforslag 187
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a). Vedrørende betragtning 18, 19 og 
20 må der ikke opstå nogen urimelig 
konkurrenceforvridning mellem anlæg, 
uanset om de er udliciterede eller ej.

Or. en

Begrundelse

Udlicitering af aktiviteter af mange sektorer muliggør energieffektivitet og et fald i de totale 
direkte og/eller indirekte CO2-emissioner sammenlignet med et internt anlæg (dvs. egen 
produktion/styring). Enhver forvridning af det indre marked, der forårsages af tildelinger af 
kvoter, som ville medføre et skift i produktionen fra udliciterede anlæg til interne anlæg, der 
har som konsekvens, at der forårsages øget emission af CO2-emissioner, bør undgås.
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Ændringsforslag 188
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre lige konkurrenceforhold i 
Fællesskabet bør der ske en samordning af, 
hvordan emissionsreduktionskreditter uden 
for Fællesskabet kan anvendes af 
driftsledere i fællesskabsordningen. Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) fastsætter kvantificerede 
emissionsmål for industrilandene for 
perioden 2008-2012, og indfører godkendte 
emissionsreduktioner (CER'er) og 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) fra 
henholdsvis projekter under mekanismen 
for bæredygtig udvikling (CDM) og fælles 
gennemførelsesprojekter og industrilandes 
brug af dem for at opfylde en del af 
målene. Kyoto-protokollen giver ikke 
mulighed for at generere ERU'er fra 2013 
og fremefter, uden at der fastsættes nye 
kvantificerede emissionsmål for 
værtslandene, men CDM-kreditter kan 
potentielt fortsat genereres. Der bør 
fastsættes bestemmelser for fortsat brug af 
godkendte emissionsreduktioner (CER'er) 
og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), 
når der foreligger en international 
klimaændringsaftale, fra lande, som er 
parter i aftalen. Hvis der ikke indgås sådan 
en aftale, vil muligheden for fortsat brug af 
CER'er og ERU'er underminere 
incitamentet og gøre det vanskeligt at nå 
Fællesskabets mål for øget brug af 
vedvarende energiformer. Brugen af 
CER'er og ERU'er bør ske i 
overensstemmelse med Fællesskabets mål 
om at udvinde 20 % af energien fra 
vedvarende kilder i 2020 og fremme 
energieffektivitet, innovation og 
teknologisk udvikling. Hvor det kan 
forenes med at nå disse mål, bør der være 

(21) For at sikre lige konkurrenceforhold i 
Fællesskabet bør der ske en samordning af, 
hvordan emissionsreduktionskreditter uden 
for Fællesskabet kan anvendes af 
driftsledere i fællesskabsordningen. Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) fastsætter kvantificerede 
emissionsmål for industrilandene for 
perioden 2008-2012, og indfører godkendte 
emissionsreduktioner (CER'er) og 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) fra 
henholdsvis projekter under mekanismen 
for bæredygtig udvikling (CDM) og fælles 
gennemførelsesprojekter og industrilandes 
brug af dem for at opfylde en del af 
målene. Kyoto-protokollen giver ikke 
mulighed for at generere ERU'er fra 2013 
og fremefter, uden at der fastsættes nye 
kvantificerede emissionsmål for 
værtslandene, men CDM-kreditter kan 
potentielt fortsat genereres. Der bør 
fastsættes bestemmelser for fortsat brug af 
godkendte emissionsreduktioner (CER'er) 
og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), 
når der foreligger en international 
klimaændringsaftale, fra lande, som er 
parter i aftalen. Hvis der ikke indgås sådan 
en aftale, vil muligheden for fortsat brug af 
CER'er og ERU'er underminere 
incitamentet og gøre det vanskeligt at nå 
Fællesskabets mål for øget brug af 
vedvarende energiformer. Brugen af 
CER'er og ERU'er bør ske i 
overensstemmelse med Fællesskabets mål 
om at udvinde 20 % af energien fra 
vedvarende kilder i 2020 og fremme 
energieffektivitet, innovation og 
teknologisk udvikling. Når Fællesskabet 
har indgået en tilfredsstillende international 
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mulighed for at kunne indgå aftaler med 
tredjelande, som omfatter incitamenter til 
emissionsreduktioner i de pågældende 
lande, som fører til reelle, yderligere 
reduktioner af drivhusgasemissionerne, 
samtidig med at innovationen stimuleres i 
fællesskabsvirksomheder og den 
teknologiske udvikling i tredjelande. 
Sådanne aftaler kan ratificeres af mere 
end et land. Når Fællesskabet har indgået 
en tilfredsstillende international aftale, bør 
adgangen til kreditter fra projekter i 
tredjelande øges i takt med det stigende 
niveau for de emissionsreduktioner, der 
skal nås under fællesskabsordningen.

aftale, bør adgangen til kreditter fra 
projekter i tredjelande øges i takt med det 
stigende niveau for de 
emissionsreduktioner, der skal nås under 
fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

Brugen af udligninger bør være betinget af omfattende internationale aftaler om perioden 
efter 2012 for at signalere vilje til at indgå bilaterale aftaler, der involverer finansiering af 
projekter, selv hvis processen under UNFCCC er forsinket, hvilket kunne hindre indgåelsen af 
aftalen.

Ændringsforslag 189
John Bowis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre lige konkurrenceforhold i 
Fællesskabet bør der ske en samordning af, 
hvordan emissionsreduktionskreditter uden 
for Fællesskabet kan anvendes af 
driftsledere i fællesskabsordningen. Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) fastsætter kvantificerede 
emissionsmål for industrilandene for 
perioden 2008-2012, og indfører godkendte 
emissionsreduktioner (CER'er) og 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) fra 

(21) For at sikre lige konkurrenceforhold i 
Fællesskabet bør der ske en samordning af, 
hvordan emissionsreduktionskreditter uden 
for Fællesskabet kan anvendes af 
driftsledere i fællesskabsordningen. Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) fastsætter kvantificerede 
emissionsmål for industrilandene for 
perioden 2008-2012, og indfører godkendte 
emissionsreduktioner (CER'er) og 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) fra 
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henholdsvis projekter under mekanismen 
for bæredygtig udvikling (CDM) og fælles 
gennemførelsesprojekter og industrilandes 
brug af dem for at opfylde en del af 
målene. Kyoto-protokollen giver ikke 
mulighed for at generere ERU'er fra 2013 
og fremefter, uden at der fastsættes nye 
kvantificerede emissionsmål for 
værtslandene, men CDM-kreditter kan 
potentielt fortsat genereres. Der bør 
fastsættes bestemmelser for fortsat brug af 
godkendte emissionsreduktioner (CER'er) 
og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), 
når der foreligger en international 
klimaændringsaftale, fra lande, som er 
parter i aftalen. Hvis der ikke indgås sådan 
en aftale, vil muligheden for fortsat brug af 
CER'er og ERU'er underminere 
incitamentet og gøre det vanskeligt at nå 
Fællesskabets mål for øget brug af 
vedvarende energiformer. Brugen af 
CER'er og ERU'er bør ske i 
overensstemmelse med Fællesskabets mål 
om at udvinde 20 % af energien fra 
vedvarende kilder i 2020 og fremme 
energieffektivitet, innovation og 
teknologisk udvikling. Hvor det kan 
forenes med at nå disse mål, bør der være 
mulighed for at kunne indgå aftaler med 
tredjelande, som omfatter incitamenter til 
emissionsreduktioner i de pågældende 
lande, som fører til reelle, yderligere 
reduktioner af drivhusgasemissionerne, 
samtidig med at innovationen stimuleres i 
fællesskabsvirksomheder og den 
teknologiske udvikling i tredjelande. 
Sådanne aftaler kan ratificeres af mere end 
et land. Når Fællesskabet har indgået en 
tilfredsstillende international aftale, bør 
adgangen til kreditter fra projekter i 
tredjelande øges i takt med det stigende 
niveau for de emissionsreduktioner, der 
skal nås under fællesskabsordningen.

henholdsvis projekter under mekanismen 
for bæredygtig udvikling (CDM) og fælles 
gennemførelsesprojekter og industrilandes 
brug af dem for at opfylde en del af 
målene. Kyoto-protokollen giver ikke 
mulighed for at generere ERU'er fra 2013 
og fremefter, uden at der fastsættes nye 
kvantificerede emissionsmål for 
værtslandene, men CDM-kreditter kan 
potentielt fortsat genereres. Der bør 
fastsættes bestemmelser for fortsat brug af 
godkendte emissionsreduktioner (CER'er) 
og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), 
når der foreligger en international 
klimaændringsaftale, fra lande, som er 
parter i aftalen. CER- og ERU-projekter, 
der er godkendt i henhold til en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
bør støtte miljømæssig og social 
bæredygtighed, fremvise en miljømæssig 
fordel, undgå kulstoflækage og omfatte en 
gennemsigtig mekanisme til validering og 
verificering. Hvis der ikke indgås sådan en 
aftale, vil muligheden for fortsat brug af 
CER'er og ERU'er underminere 
incitamentet og gøre det vanskeligt at nå 
Fællesskabets mål for øget brug af 
vedvarende energiformer. Brugen af 
CER'er og ERU'er bør ske i 
overensstemmelse med Fællesskabets mål 
om at udvinde 20 % af energien fra 
vedvarende kilder i 2020 og fremme 
energieffektivitet, innovation og 
teknologisk udvikling. Hvor det kan 
forenes med at nå disse mål, bør der være 
mulighed for at kunne indgå aftaler med 
tredjelande, som omfatter incitamenter til 
emissionsreduktioner i de pågældende 
lande, som fører til reelle, yderligere 
reduktioner af drivhusgasemissionerne, 
samtidig med at innovationen stimuleres i 
fællesskabsvirksomheder og den 
teknologiske udvikling i tredjelande. 
Sådanne aftaler kan ratificeres af mere end 
et land. Når Fællesskabet har indgået en 
tilfredsstillende international aftale, bør 
adgangen til kreditter fra projekter i 
tredjelande øges i takt med det stigende 
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niveau for de emissionsreduktioner, der 
skal nås under fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

CDM- og JI-projekter, der er godkendt efter en fremtidig aftale om klimaændringer, bør være 
af høj kvalitet og i stand til at fremvise miljømæssige og sociale fordele.

Ændringsforslag 190
Avril Doyle

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 

(22) Fællesskabsordningen og andre 
landes emissionshandelssystemer bør 
fremme behovet for kreditter fra virkelige, 
verificerbare, supplerende og permanente 
emissionsreduktioner fra projekter i 
lande, der bidrager konstruktivt til løsning 
af problemet med klimaændringer. Når 
lande har ratificeret den internationale 
aftale om klimaændringer bør kreditter af 
"guldstandard"-typen fra disse lande 
være godkendt for alle 
emissionshandelssystemer. For at sikre 
forudsigeligheden bør driftsledere have 
vished for, hvorvidt de efter 2012 kan 
anvende CER'er af ”guldstandard”-typen 
og ERU'er af ”guldstandard”-typen. Det 
bør være tilladt for operatører at anvende 
sådanne kreditter op til et gennemsnit på 
5 % af deres emissioner i løbet af 
perioden fra 2013 til 2020, forudsat at de 
bruger mindre end 6,5 % af ERU'er og 
CER'er sammenlignet med deres 2005-
emissioner i løbet af perioden 2008-2012, 
og at de ikke overfører rettigheder i 
henhold til artikel 11a, stk. 2, i direktiv 
2003/87/EF. Dette sikrer, at operatørerne 
i perioden 2008-2012 effektivt reducerer 
emissionerne til under 2005-niveauet.
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2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Dette skaber grundlag for anvendelsen af 
ca. 1,7 mia. ton i løbet af perioden fra 
2008 til 2020 eller 300 mio. ton over 
Kommissionens forslag, hvilket udgør ca. 
50 % af indsatsen. Da medlemsstaterne 
ikke kan overføre CER'er og ERU'er, der 
indehaves af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Ændringsforslag 191
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 

(22) Fællesskabsordningen og andre 
landes emissionshandelssystemer bør 
fremme behovet for kreditter fra virkelige, 
verificerbare, supplerende og permanente 
emissionreduktioner fra projekter i lande, 
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accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

der bidrager konstruktivt til løsning af 
problemet med klimaændringer. Når 
lande har ratificeret den fremtidige 
internationale aftale om klimaændringer 
bør projekttypekreditter i henhold til 
UNFCCC fra disse lande være godkendt 
for alle emissionshandelssystemer. For at 
sikre forudsigeligheden bør driftsledere 
have vished for, hvorvidt de efter 2012 kan 
anvende CER'er af UNFCCC-typen og 
ERU'er af UNFCCC-typen. Det bør være 
tilladt for operatører at anvende sådanne 
kreditter op til et gennemsnit på 5 % af 
deres emissioner i løbet af perioden fra 
2013 til 2020, forudsat at de bruger 
mindre end 6,5 % af ERU'er og CER'er 
sammenlignet med deres 2005-emissioner 
i løbet af perioden 2008-2012, og at de 
ikke overfører rettigheder i henhold til 
artikel 11a, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF. 
Dette sikrer, at operatørerne i perioden 
2008-2012 effektivt reducerer 
emissionerne til under 2005-niveauet.
Dette skaber endvidere grundlag for 
anvendelsen af 1,9 mia. ton i løbet af 
perioden fra 2008 til 2020 eller yderligere 
500 mio. ton over Kommissionens forslag, 
hvilket udgør ca. 50 % af indsatsen. Da 
medlemsstaterne ikke kan overføre CER'er 
og ERU'er, der indehaves af driftsledere, 
mellem forpligtelsesperioderne i henhold 
til internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
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2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Begrundelse

Det kan påvirke fremtidige forhandlinger med resten af verdenssamfundet negativt, hvis EU 
accepterer visse regler og projekttyper på FN-niveau, men derefter anvender et andet filter på 
EU-niveau. Det er også logisk inden for EU at acceptere, hvad vi allerede har accepteret i 
FN-forhandlinger.

Ændringsforslag 192
Amalia Sartori

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
og andre emissionsreduktionskreditter op 
til [10,5 %] af deres årlige emissioner, fra 
projekttyper, som blev accepteret af mindst 
én medlemsstat i fællesskabsordningen til 
og med 2012. Da medlemsstaterne ikke 
kan overføre CER'er og ERU'er, der 
indehaves af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
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medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Begrundelse

For at opnå optimal fleksibilitet foreslår vi, at medlemsstaterne i fællesskab anerkender de 
projekttyper, der allerede er anerkendt af én eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag 193
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
og andre emissionsreduktionskreditter op 
til [10,5 %] af deres årlige emissioner, fra 
projekttyper, som blev accepteret af mindst 
én medlemsstat i fællesskabsordningen til 
og med 2012. Da medlemsstaterne ikke 
kan overføre CER'er og ERU'er, der 
indehaves af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
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giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Begrundelse

For at opnå optimal fleksibilitet bør medlemsstaterne i fællesskab anerkende de projekttyper, 
der allerede er anerkendt af én eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag 194
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til 5 % af deres emissioner i det 
pågældende år, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
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hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Begrundelse

Fastlåsning af de tilladte JI-/CDN-certifikater til de mængder, der er tilladt i henhold til den 
anden handelsperiode, er ikke i overensstemmelse med harmoniseringsbestræbelserne, da de 
forskellige medlemsstater har tilladt forskellige procentsatser i den anden handelsperiode.
Fortsættelse af disse procentsatser efter den anden handelsperiode vil give anledning til 
fortsat ulige behandling af driftsledere. Derfor er det tilrådeligt med en overordnet kurs, der 
på samme tid eliminerer ulige behandling og ikke indskrænker rettigheder, for at undgå 
retlige foranstaltninger fra ugunstigt stillede driftsledere.

Ændringsforslag 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er op til 50 % 
af det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som er 
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accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

guldstandardcertificerede og blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er, der indehaves af 
driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er i 
forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er, som er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner før 2012, til kvoter, 
der gælder fra 2013. Da medlemsstaterne 
dog ikke bør forpligtes til at acceptere 
CER'er, som det ikke er sikkert, de vil 
kunne bruge i forbindelse med deres 
bestående internationale forpligtelser, bør 
dette krav ikke opretholdes efter den 31. 
december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Begrundelse

I bedste fald er CDM-projekter et nulsumsspil for klimaet, idet de giver bilag 1-lande 
mulighed for at modtage emissionsrettigheder ved at investere i emissionsnedbringende 
projekter i udviklingslande og samtidig hjælpe disse projekters værtslande til at opnå 
bæredygtig udvikling. Dog viser erfaringer fra tidligere perioder, at såkaldte "ikke-
additionelle" projekter, hvor nedbringelsen var sket alligevel, er blevet certificeret. Det 
resulterer i øgede emissioner på globalt plan. For at undgå misbrug kræves der benchmarks 
med klare kriterier for miljø, sociale hensyn og additionalitet. 
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Ændringsforslag 196
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter, som er oprettet 
før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 31. december 
2014. Driftslederne bør have samme vished 
i forbindelse med projekter vedrørende 
effektivitet i forbindelse med vedvarende 
energikilder og efterspørgsel, som er 
oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, undtagen CER'er fra store 
vandkraftprojekter.

Or. en
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Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade udligninger inden for industrielle sektorer, hvor der er 
sandsynlighed for kulstoflækage. En anerkendelse af tilgodehavender på grundlag af 
investeringer i mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM) inden for disse sektorer kunne 
reelt betyde finansielle incitamenter, som vil fremme kulstoflækage.

Ændringsforslag 197
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Hvis indgåelsen af en international 
aftale forsinkes, bør der tages højde for 
anvendelsen af kreditter fra projekter af 
høj kvalitet i fællesskabsordningen ved 
hjælp af aftaler med tredjelande. Sådanne 
aftaler, som kan være bilaterale eller 
multilaterale, kunne sørge for, at 
projekter, som genererede ERU'er frem til 
2012, men ikke længere kan gøre dette 
inden for Kyoto-protokollens rammer, 
fortsat kan anerkendes i 
fællesskabsordningen

udgår

Or. en

Begrundelse

Brugen af JI-udligninger bør være betinget af omfattende internationale aftaler om perioden 
efter 2012 for at signalere vilje til at indgå bilaterale aftaler, der involverer finansiering af 
projekter, selv hvis processen under UNFCCC er forsinket, hvilket kunne hindre indgåelsen af 
aftalen.
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Ændringsforslag 198
John Bowis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Hvis indgåelsen af en international 
aftale forsinkes, bør der tages højde for 
anvendelsen af kreditter fra projekter af høj 
kvalitet i fællesskabsordningen ved hjælp 
af aftaler med tredjelande. Sådanne aftaler, 
som kan være bilaterale eller multilaterale, 
kunne sørge for, at projekter, som 
genererede ERU'er frem til 2012, men ikke 
længere kan gøre dette inden for Kyoto-
protokollens rammer, fortsat kan 
anerkendes i fællesskabsordningen

(23) Hvis indgåelsen af en international 
aftale forsinkes, bør der tages højde for 
anvendelsen af kreditter fra projekter af høj 
kvalitet i fællesskabsordningen ved hjælp 
af aftaler med tredjelande. Sådanne aftaler, 
som kan være bilaterale eller multilaterale, 
kunne sørge for, at projekter, som 
genererede ERU'er frem til 2012, men ikke 
længere kan gøre dette inden for Kyoto-
protokollens rammer, fortsat kan 
anerkendes i fællesskabsordningen. 
Sådanne projekter bør støtte miljømæssig 
og social bæredygtighed, fremvise en 
miljømæssig fordel, undgå kulstoflækage 
og omfatte en gennemsigtig mekanisme til 
validering og verificering.

Or. en

Begrundelse

Projekter, der er indgået med tredjelande i fraværet af en fremtidig international aftale om 
klimaændringer, bør være af høj kvalitet og i stand til at fremvise miljømæssige og sociale 
fordele.

Ændringsforslag 199
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) De mindst udviklede lande er særlig 
sårbare over for klimaændringer og står 
kun for en meget ringe del af 
drivhusgasemissionerne. Der bør derfor 
lægges særlig vægt på at opfylde de mindst 

(24) De mindst udviklede lande er særlig 
sårbare over for klimaændringer og står 
kun for en meget ringe del af 
drivhusgasemissionerne. Der bør derfor 
lægges særlig vægt på at opfylde de mindst 
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udviklede landes behov, når 
auktionsindtægter anvendes til at fremme 
udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringer. Da der kun er oprettet få 
CDM-projekter i disse lande, vil det være 
passende at skabe sikkerhed for, at 
kreditter fra projekter, som oprettes efter 
2012, vil blive accepteret, også hvis der 
ikke indgås en international aftale. Denne 
ret bør gælde for de mindst udviklede lande 
frem til 2020, forudsat at de til den tid 
enten har ratificeret en global aftale om 
klimaændringer eller en bilateral eller 
multilateral aftale med Fællesskabet.

udviklede landes behov, når 
auktionsindtægter anvendes til at fremme 
udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringer. Da der kun er oprettet få 
CDM-projekter i disse lande, vil det være 
passende at skabe sikkerhed for, at 
kreditter fra projekter, som oprettes efter 
2012, vil blive accepteret, også hvis der 
ikke indgås en international aftale, når 
disse projekter er tydeligt supplerende og 
bidrager til bæredygtig udvikling. Denne 
ret bør gælde for de mindst udviklede lande 
frem til 2020, forudsat at de til den tid 
enten har ratificeret en global aftale om 
klimaændringer eller en bilateral eller 
multilateral aftale med Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 200
Avril Doyle

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når der er indgået en international 
klimaændringsaftale, bør CDM-kreditter 
fra tredjelande først accepteres i 
fællesskabsordningen, når de pågældende 
lande har ratificeret den internationale 
aftale.

(25) Når der er ratificeret en international 
klimaændringsaftale af Fællesskabet, og 
yderligere kreditter op til halvdelen af den 
supplerende reduktion, der finder sted i 
fællesskabsordningen, må anvendes, bør
procentdelen af CER'er af 
"guldstandard"-typen og ERU'er af 
"guldstandard"-typen, der tildeles 
driftsledere, øges til over 5 %.

Or. en
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Ændringsforslag 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når der er indgået en international 
klimaændringsaftale, bør CDM-kreditter 
fra tredjelande først accepteres i 
fællesskabsordningen, når de pågældende 
lande har ratificeret den internationale 
aftale.

(25) Når der er indgået en international 
klimaændringsaftale, bør CER'er fra 
projekter, der er påbegyndt efter 
indgåelsen af aftalen først accepteres i 
fællesskabsordningen, når de pågældende 
lande har ratificeret den internationale 
aftale.

Or. en

Begrundelse

For at skabe retssikkerhed bør det gøres klart, at brugen af kreditter fra projekter, der 
påbegyndes efter indgåelsen af en international aftale, ikke tilbagekaldes efter indgåelsen af 
en sådan international aftale.

Ændringsforslag 202
Péter Olajos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når der er indgået en international 
klimaændringsaftale, bør CDM-kreditter 
fra tredjelande først accepteres i 
fællesskabsordningen, når de pågældende 
lande har ratificeret den internationale 
aftale.

(25) Når der er indgået en international 
klimaændringsaftale, bør CDM- og JI-
kreditter fra tredjelande først accepteres i 
fællesskabsordningen, når de pågældende 
lande har ratificeret den internationale 
aftale.

Or. en

Begrundelse

Fælles gennemførelse (JI) udgør en vigtig del af den fleksibilitet, der er indbygget i 
overensstemmelsesordningen i Kyotoprotokollen.
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Ændringsforslag 203
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør tilføjes en definition for 
fyringsanlæg i direktivet for at afklare, 
hvorvidt direktivet finder anvendelse på 
forskellige slags kedler, brændere, turbiner, 
varmeaggregater, industriovne, 
forbrændingsovne, sintringsovne, 
brændeovne, tørreovne, motorer, gasfakler 
og termiske eller katalytiske 
efterbrændere.

(28) Der bør tilføjes en definition for 
fyringsanlæg i direktivet for at afklare, 
hvorvidt direktivet finder anvendelse på 
forskellige slags kedler, brændere, turbiner, 
varmeaggregater, industriovne, 
forbrændingsovne, sintringsovne,
brændeovne, tørreovne, motorer og
gasfakler.

Or. hu

Ændringsforslag 204
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør tilføjes en definition for 
fyringsanlæg i direktivet for at afklare, 
hvorvidt direktivet finder anvendelse på 
forskellige slags kedler, brændere, turbiner, 
varmeaggregater, industriovne, 
forbrændingsovne, sintringsovne, 
brændeovne, tørreovne, motorer, gasfakler 
og termiske eller katalytiske efterbrændere.

(28) Der bør tilføjes en definition for 
fyringsanlæg i direktivet for at afklare, 
hvorvidt direktivet finder anvendelse på 
forskellige slags kedler, brændere, turbiner, 
varmeaggregater, industriovne, 
forbrændingsovne, sintringsovne, 
brændeovne, tørreovne, motorer, gasfakler 
og termiske eller katalytiske efterbrændere,
der er væsentlige med hensyn til 
emissionsmængder.

Or. pl

Begrundelse

De administrative omkostninger ved gennemførelsen af definitionen i betragtning 28 kan 
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synes uforholdsmæssige sammenlignet med de reelle gevinster, der kan opnås med hensyn til 
reduktion af emissioner. I en situation, hvor selv et stort antal af små emissionskilder har en 
relativt begrænset indvirkning på den overordnede mængde, er der ingen rationel 
begrundelse for at inkludere alle emissionskilder uanset deres faktiske bidrag i definitionen af 
forbrændingsanlæg.

Ændringsforslag 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør fortsat lægge pres på Den 
Internationale Søfartsorganisation for at 
etablere et globalt system med lofter og 
handel for skibsfarten. Hvis et sådant 
system ikke er blevet indført inden 
udgangen af 2009, bør Kommissionen 
fremsætte et forslag til lovgivning om at 
medtage skibsfarten under 
fællesskabsordningen inden 2013.

Or. en

Begrundelse

Nyere videnskabelige rapporter viser, at den globale skibsfart er ansvarlig for 4,5 % af hele 
verdens CO2-emissioner, men alligevel er skibsfarten en af de få sektorer, der endnu ikke er 
dækket af EU's tiltag vedrørende klimaændringer. En international løsning på problemet med 
disse emissioner er den bedste mulighed og helst et globalt system med lofter og handel, der 
administreres af IMO. EU skal dog være forberedt på at inkludere skibsfarten i EU's 
emissionshandelsordning inden 2013, hvis IMO endnu ikke har indført et sådant system inden 
udgangen af 2009.
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Ændringsforslag 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30b) Kommissionen bør inden den 31. 
december 2010 offentliggøre en 
undersøgelse om bæredygtigheden af at 
inkludere vejtransport, særligt 
fragtsektoren, i fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

Vejtransport står i dag for mere end 20 % af de samlede CO2-emissioner. Europa-
Parlamentet overvejer i øjeblikket et forslag om at fastsætte normer for nye personbiler som
en del af EU's pakke af foranstaltninger til reduktion af emissioner fra vejtransport.
Kommissionen bør dog foretage en mere detaljeret vurdering af, hvorvidt det vil bidrage til de 
bestræbelser om reduktion af emissioner, der allerede er på vej, at inkludere vejtransport i 
EU’s kvotehandelsordning.

Ændringsforslag 207
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Under hensyntagen til erfaringerne 
med fællesskabsordningen bør det være 
muligt at udstede kvoter vedrørende 
projekter, som mindsker 
drivhusgasemissioner, forudsat at de 
pågældende projekter gennemføres i 
overensstemmelse med samordnede 
regler, som vedtages på 
fællesskabsniveau, og at projekterne 
ikke fører til dobbelttælling af 
emissionsreduktioner eller hindrer 
udvidelsen af fællesskabsordningen eller 
gennemførelsen af enhver anden politisk 

udgår



PE409.584v01-00 88/95 AM\733252DA.doc

DA

foranstaltning, der tager sigte på at 
mindske emissionerne, og som ikke er 
omfattet af fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, hvorfor det er nødvendigt at indføre endnu en indenlandsk 
udligningsmekanisme. Muligheden for at vælge at gå med i aktiviteter og forfølge JI-projekter 
giver tilstrækkelig fleksibilitet for medlemsstaterne. Der er risiko for dobbelttælling af 
emissionsreduktioner i kvotebelagte og ikke-kvotebelagte sektorer.

Ændringsforslag 208
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Kommissionens konsekvensanalyse 
konkluderede, at luftfartsoperatører kan 
forventes at videregive deres 
omkostninger ved overholdelse af 
fællesskabsordningen. Da alle 
luftfartsselskaber uanset nationalitet 
kræves at overholde bestemmelserne i 
dette direktiv, er påvirkningen af 
konkurrenceevnen af luftfartsselskaber og 
lufthavne i EU minimal, og der er ingen 
risiko for kulstoflækage i 
luftfartssektoren.

Or. en
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Ændringsforslag 209
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som andre sektorer, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger, 
frem for at blive behandlet som el-
producerende anlæg. Det betyder, at 80 % 
af tildelingerne bør være gratis i 2013, og 
at tildelingen til luftfartssektoren derefter 
bør nedsættes med lige store mængder 
hvert år, indtil der nås en gratis tildeling 
på nul i 2020. Fællesskabet og dets 
medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra 
luftfartssektoren og nyvurdere denne 
sektor som led i den næste revision af 
fællesskabsordningen.]

udgår

Or. en

Begrundelse

Luftfart falder ind under alle andre sektorer, hvor risikoen for kulstoflækage skal fastsættes, 
hvis der ikke indgås en international aftale.

Ændringsforslag 210
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som andre sektorer, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger, 

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren og 
mineralolieraffinaderier være underlagt 
fuld auktionering af kvoter. Fællesskabet 
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frem for at blive behandlet som el-
producerende anlæg. Det betyder, at 80 % 
af tildelingerne bør være gratis i 2013, og 
at tildelingen til luftfartssektoren derefter 
bør nedsættes med lige store mængder 
hvert år, indtil der nås en gratis tildeling 
på nul i 2020. Fællesskabet og dets 
medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren 
og nyvurdere denne sektor som led i den 
næste revision af fællesskabsordningen.]

og dets medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren.]

Or. en

Ændringsforslag 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som andre sektorer, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger, 
frem for at blive behandlet som el-
producerende anlæg. Det betyder, at 80 % 
af tildelingerne bør være gratis i 2013, og 
at tildelingen til luftfartssektoren derefter 
bør nedsættes med lige store mængder 
hvert år, indtil der nås en gratis tildeling 
på nul i 2020. Fællesskabet og dets 
medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren 
og nyvurdere denne sektor som led i den 
næste revision af fællesskabsordningen.]

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som el-producerende anlæg. 
Fællesskabet og dets medlemsstater bør 
fortsætte deres bestræbelser på at nå til 
enighed om en global aftale om 
nedbringelse af drivhusgasemissioner fra 
luftfartssektoren og nyvurdere denne sektor 
som led i den næste revision af 
fællesskabsordningen.]

Or. en
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Begrundelse

Luftfartssektoren vil være i stand til at videregive størstedelen af omkostningerne ved 
emissionskvoter til forbrugerne. For at undgå uventede fordele og for at være i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandlingen af 
inddragelsen af luftfartssektoren i emissionshandelsordningen, foreslås det, at luftfart
behandles som elproducerende anlæg, hvad angår auktionering af kvoter fra 2013. 

Ændringsforslag 212
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som andre sektorer, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger, 
frem for at blive behandlet som el-
producerende anlæg. Det betyder, at 80 % 
af tildelingerne bør være gratis i 2013, og 
at tildelingen til luftfartssektoren derefter 
bør nedsættes med lige store mængder 
hvert år, indtil der nås en gratis tildeling 
på nul i 2020. Fællesskabet og dets 
medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren 
og nyvurdere denne sektor som led i den 
næste revision af fællesskabsordningen.]

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som el-producerende anlæg. 
Fællesskabet og dets medlemsstater bør 
fortsætte deres bestræbelser på at nå til 
enighed om en global aftale om 
nedbringelse af drivhusgasemissioner fra 
luftfartssektoren og nyvurdere denne sektor 
som led i den næste revision af 
fællesskabsordningen.]

Or. pl

Begrundelse

Det vil hindre udviklingen af luftfartssektoren at indføre drastiske emissionsrestriktioner og at 
behandle den på samme måde som andre økonomiske sektorer. I betragtning af de konstant 
stigende priser på flybrændstof er muligheden for at videregive ekstraomkostninger i 
forbindelse med emissionsreduktion til potentielle kunder begrænset. Dette problem er særligt 
vigtigt for de nye medlemsstater, hvor luftfartssektoren er flere år bagud med hensyn til 
udvikling og forsøget på at indhente andre lande. 
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Ændringsforslag 213
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Det er vigtigt, at ordningen udvides 
fremover, så den kommer til at omfatte 
andre betydende emittenter af 
drivhusgasser, navnlig inden for 
transportsektoren, såsom skibsredere, og 
muligvis også minedrifts- og 
affaldssektorerne. Med det mål i sigte bør 
Kommissionen snarest mulig foreslå 
hensigtsmæssige ændringer ledsaget af en 
konsekvensvurdering med henblik på at 
medtage skibsfarten i 
fællesskabsordningen i 2013 og fastsætte 
en dato for medtagelsen af 
vejtransportsektoren.

Or. nl

Begrundelse

Vejtransport og skibsfart bør inddrages i EU's emissionshandelsordning og muligvis også 
minedrifts- og affaldssektorerne.

Ændringsforslag 214
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen . 
Kommissionen bør navnlig bemyndiges til 

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen . 
Kommissionen bør navnlig bemyndiges til 
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at vedtage foranstaltninger i forbindelse 
med auktionering af kvoter, midlertidig 
tildeling af kvoter i Fællesskabet, 
overvågning, rapportering og verifikation 
af emissioner, akkreditering af verifikatorer 
og gennemførelsen af samordnede regler 
for projekter. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

at vedtage foranstaltninger i forbindelse 
med auktionering af kvoter, gratis 
tildelinger af kvoter til udsatte sektorer, 
hvis der ikke er nået en international 
aftale, overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner, akkreditering af 
verifikatorer og gennemførelsen af 
samordnede regler for projekter. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med
kontrol, som omhandlet i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Ændringsforslag 215
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. 
Kommissionen bør navnlig bemyndiges til 
at vedtage foranstaltninger i forbindelse 
med auktionering af kvoter, midlertidig 
tildeling af kvoter i Fællesskabet, 
overvågning, rapportering og verifikation 
af emissioner, akkreditering af 
verifikatorer og gennemførelsen af 
samordnede regler for projekter. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, som omhandlet i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF.

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, som omhandlet i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF.
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Or. pl

Begrundelse

En stor udvidelse af den emissionsbegrænsende ordning af den type, der er foreslået, synes 
unødvendig for Fællesskabets økonomi, og de supplerende foranstaltninger, der er inkluderet 
i betragtning 34, er ikke nødvendige.

Ændringsforslag 216
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen . 
Kommissionen bør navnlig bemyndiges til 
at vedtage foranstaltninger i forbindelse 
med auktionering af kvoter, midlertidig 
tildeling af kvoter i Fællesskabet,
overvågning, rapportering og verifikation 
af emissioner, akkreditering af verifikatorer 
og gennemførelsen af samordnede regler 
for projekter. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen . 
Kommissionen bør navnlig bemyndiges til 
at vedtage foranstaltninger i forbindelse 
med auktionering af kvoter på grundlag af 
benchmarkmodellen, overvågning, 
rapportering og verifikation af emissioner, 
akkreditering af verifikatorer og 
gennemførelsen af samordnede regler for 
projekter. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. de

Begrundelse

Der vil ikke være nogen gratis midlertidig tildeling af kvoter, da benchmarkmodellen også vil 
dække energiintensive industrier. Derudover vil auktionering kun finde sted på grundlag af 
benchmarkmodellen, forudsat at emissioner fra de pågældende anlæg forbliver under 
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benchmarket.
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