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Ændringsforslag 217
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:

Ved dette direktiv fastlægges en ordning 
for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet (i det 
følgende benævnt fællesskabsordningen) 
med henblik på at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde, idet man samtidig fremmer 
innovation samt opretholder og forbedrer 
konkurrenceevnen

Or. en

Begrundelse

Emissionshandelsordningen bør føre til innovationer med lav CO2-udledning, der giver 
virksomheder i EU en langsigtet fordel i forhold til konkurrenter uden for EU. Når 
emissionshandelsordningen indebærer en risiko for kulstoflækager, skal konkurrenceevnen 
for virksomheder i EU bevares.

Ændringsforslag 218
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 1 – nyt stykke

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet fastsætter også, at reduktionerne Direktivet opstiller, med henblik på at 
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af drivhusgasemissioner skal øges for at 
bidrage til de reduktionsniveauer, som 
videnskabeligt anses for påkrævet for at 
undgå farlige klimaændringer.

reducere fællesskabets 
drivhusgasemissioner med mindst 30 % 
pr. 2020 og 80 % pr. 2050, rammerne for 
de aktiviteter, der hører ind under 
fællesskabsordningen til opnåelse af disse 
reduktioner._ _«Direktivet fastsætter 
også, at reduktionerne af 
drivhusgasemissioner skal øges for at 
bidrage til de reduktionsniveauer, 
Fællesskabet har forpligtet sig til gennem 
en omfattende, fremtidig international 
aftale, og som videnskabeligt anses for 
påkrævet for at undgå farlige 
klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 1 – nyt stykke

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“Direktivet fastsætter også, at 
reduktionerne af drivhusgasemissioner skal 
øges for at bidrage til de 
reduktionsniveauer, som videnskabeligt 
anses for påkrævet for at undgå farlige 
klimaændringer.”

Direktivet fastsætter også, at reduktionerne 
af drivhusgasemissioner skal øges for at 
bidrage til de reduktionsniveauer, som 
videnskabeligt anses for påkrævet for at 
undgå farlige klimaændringer, uden dog at 
lægge uforholdsmæssigt store byrder på 
den berørte sektor

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af byrder mellem sektorer berørt af emissionshandelsordningen og andre 
sektorer bør vurderes ud fra hensyn til tilstedeværende potentiale og omkostningseffektivitet. 
Formuleringen i dette ændringsforslag gør det muligt at undgå, at størsteparten af byrden 
principielt hviler på emissionshandelssektoren.
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Ændringsforslag 220
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 1 – nyt stykke

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“Direktivet fastsætter også, at 
reduktionerne af drivhusgasemissioner skal 
øges for at bidrage til de 
reduktionsniveauer, som videnskabeligt 
anses for påkrævet for at undgå farlige 
klimaændringer.”

Direktivet fastsætter også, at reduktionerne 
af drivhusgasemissioner skal øges for 
muligvis at bidrage til de 
reduktionsniveauer, som videnskabeligt 
anses for påkrævet for at undgå farlige 
klimaændringer

Or. pl

Begrundelse

Mange videnskabsfolk betvivler gyldigheden og rigtigheden af teorien om drivhusgasser og de 
eventuelle forholdsregler forbundet hermed. Hvis videnskab anskues som hele viften af 
opfattelser af et givent fænomen, er formuleringen i artikel 1 i modstrid med sandheden, og er 
tværtimod tendentiøs, idet den fremhæver ét bestemt synspunkt. Ændringsforslaget bringer 
afsnittets ordlyd i overensstemmelse med de divergerende synspunkter inden for dette 
fagområde.

Ændringsforslag 221
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 1 – nyt stykke

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“Direktivet fastsætter også, at 
reduktionerne af drivhusgasemissioner skal 
øges for at bidrage til de 
reduktionsniveauer, som videnskabeligt 
anses for påkrævet for at undgå farlige 
klimaændringer.”

Direktivet fastsætter også, at reduktionerne 
af drivhusgasemissioner skal øges for at 
bidrage til de reduktionsniveauer, som 
videnskabeligt anses for påkrævet for at 
undgå farlige klimaændringer, og under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
fremskridt i forlængelse af 
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Kyotoprotokollen

Or. en

Ændringsforslag 222
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 1 – nyt stykke

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“Direktivet fastsætter også, at 
reduktionerne af drivhusgasemissioner skal 
øges for at bidrage til de 
reduktionsniveauer, som videnskabeligt 
anses for påkrævet for at undgå farlige 
klimaændringer.”

Direktivet fastsætter også, at reduktionerne 
af drivhusgasemissioner skal øges for at 
bidrage til de reduktionsniveauer, som 
videnskabeligt anses for påkrævet for at 
undgå farlige klimaændringer, og under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
fremskridt i forlængelse af 
Kyotoprotokollen

Or. en

Begrundelse

Direktivets mål skal på relevant vis tage højde for medlemsstaternes fremskridt i forlængelse 
af Kyotoprotokollen i forhold til deres referenceår.

Ændringsforslag 223
Antonio De Blasio

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Direktiv 2003/87/EC skal også 
udvides til at omfatte de energiintensive 
sektorer og delsektor, der er klassificeret 
som indirekte kilder til udledning på 
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grund af deres høje energiforbrug. Disse 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
der er klassificeret som indirekte kilder, 
udspecificeres pr. 31. december 2009.

Or. hu

Ændringsforslag 224
Patrick Louis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen undersøger 
mulighederne for at inkludere LULUCF-
aktiviteterne i anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/87/EF og direktiv 
2004/101/EF om ændring af direktiv 
2003/87/EF i lyset af den tekniske 
udvikling og de forslag, som er fremsat 
under Bali-konferencen Den forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag herom senest i 
slutningen af 2008. 
Dette forslag vedrører navnlig, at 
LULUCF-projekterne i 
projektmekanismerne (JI og CDM) fra 
Kyotoprotokollen, inkluderes i fuldt 
omfang, herunder brug af CER'er og 
ERU'er fra projektaktiviteter som led i 
fællesskabsordningen, før en kommende 
international klimaændringsaftale træder 
i kraft.

Or. fr

Begrundelse

Visse medlemsstater bebrejder Kommissionen, at den ikke i tilstrækkelig grad har begrundet 
sin beslutning om at udelade LULUCF-aktiviteterne fra emissionshandelsordningens 
anvendelsesområde. Det Europæiske Råd har i sine konklusioner opfordret Kommissionen til 
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at undersøge mulighederne for at inkludere disse aktiviteter i EU's emissionshandel, og 
Parlamentet har ligeledes opfordret til at undersøge denne mulighed nærmere. Iværksættelsen 
af LULUCF-aktiviteter i udviklingslandene via CDM vil udgøre en betragtelig 
finansieringskilde, som kan sikre beskyttelsen af biodiversiteten og genoprettelsen af 
beskadigede skove.

Ændringsforslag 225
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Artikel 3 ændres således: udgår
(a) litra c) affattes således:
"(c) "c) 'drivhusgasser': gasser opført i 
bilag II og andre gasformige bestanddele 
af atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling"
b) litra h) affattes således:
"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der 
udfører en eller flere af de i bilag I 
nævnte aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”
c) følgende indsættes som litra t) og 
u): 
"[(t)] 'fyringsanlæg': en stationær 
teknisk enhed, hvori brændsel oxideres til 
separat eller kombineret produktion af 
kraft og varme, og hvor andre direkte 
hermed forbundne aktiviteter udføres, 
herunder røggasvask
[(u)] 'el-producerende anlæg': et anlæg, 
som den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, og som kun er omfattet af 
aktivitetskategorien "el- eller 
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varmeforsyning" i bilag I.”

Or. pl

Begrundelse

De nye, foreslåede definitioner er for generelle og omfatter en alt for bred vifte af elementer, 
der ikke er sammenlignelige, hvad angår karakteristika (drivhusgasser) eller størrelse (anlæg 
der udleder gasser), og som ikke har nogen væsentlig indflydelse på klimaændringer.

Ændringsforslag 226
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) litra c) affattes således: udgår
(c) "c) 'drivhusgasser': gasser opført i 
bilag II og andre gasformige bestanddele 
af atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling"

Or. en

Begrundelse

Afgrænsningen af direktivets anvendelsesområde skal fastlægge stabile rammer for både 
industrien og medlemsstaterne. Listen i Bilag II omfatter alle "Kyotogasser". Der er ingen 
tilgængelig data vedrørende øvrige "gasformige bestanddele". Derfor bør den nuværende 
definition opretholdes.
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Ændringsforslag 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) litra c) affattes således: udgår
(c) "c) 'drivhusgasser': gasser opført i 
bilag II og andre gasformige bestanddele 
af atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling"

Or. en

Begrundelse

Definitionen fra direktiv 2003/87/EC bør ikke ændres, idet en bredere definition kan medføre 
vanskeligheder og forvirring i anvendelsen af lovgivningen. Derfor bør definitionen, som den 
fremgår af direktiv 2003/87/EF, forblive uændret.

Ændringsforslag 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(c) "c) 'drivhusgasser': gasser opført i 
bilag II og andre gasformige bestanddele 
af atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling"

c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og gasser, der opføres i fremtidige 
internationale aftaler

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af drivhusgasser i forslaget er for bred og åben for fortolkning. For at sikre 
konsekvens foreslås det i ændringsforslaget, at definitionen bringes i overensstemmelse med 
Kyotoprotokollen, således at man sørger for, at reduktionsindsatsen bliver effektiv.

Ændringsforslag 229
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og andre gasformige bestanddele af 
atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling"

'drivhusgasser': gasser opført i bilag II og 
gasser, der defineres som sådan inden for 
rammerne af fremtidige internationale 
aftaler"

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør være begrænset til at omfatte de drivhusgasser, der er opført i 
Kyotoprotokollen. Den foreslåede ordlyd er så generel, at det f.eks. også vil omfatte 
vanddamp. Der er fare for, at dette senere vil føre til reduktionsmål, der er for vage, og 
ligeledes kræve betydelige administrative ressourcer.

Ændringsforslag 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) litra h) affattes således: udgår
"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
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aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

Or. en

Begrundelse

Kapacitetsforøgelse bør behandles på lige fod med nyopførte anlæg, og bør derfor modtage 
tilskud som nytilkomne efter de gældende regler. Ellers vil det skabe et incitament til at bygge 
nye anlæg i stedet for at forøge kapaciteten, hvilket ikke vil være miljømæssigt forsvarligt. 
For at sikre, at kapacitetsforøgelse bliver genstand for en harmoniseret fortolkning i hele EU, 
kan der vedtages en klar definition ved hjælp af udvalgsproceduren i forbindelse med 
vedtagelsen af fællesskabsregler for kvotetildeling i medfør af artikel 10a.

Ændringsforslag 231
Holger Krahmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) litra h) affattes således: udgår
"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af termen "nytilkommen" er ubegribelig. Som reglerne er under det nuværende 
direktiv, anses udvidelse af anlæg for at have samme vigtighed som nye anlæg. I visse 
medlemsstater beror det på den officielle godkendelsesprocedure, eller endda på den enkelte 
godkendelsesmyndigheds beslutning, hvorvidt et anlæg bliver godkendt som "udvidelse" eller 
"nytilkommen". Begge tilfælde skal behandles ens, hvad angår emissionshandel, i hvert fald i 
forbindelse med gratis kvotetildelinger. Derfor bør den nugældende terminologi bibeholdes.
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Ændringsforslag 232
Amalia Sartori

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse eller har fået 
fornyet sin drivhusgasemissionstilladelse 
som følge af en ændring af anlæggets type 
eller funktion eller en udvidelse af 
anlægget eller en fysisk ændring, der 
medfører en betydelig forøgelse af det 
eksisterende anlægs kapacitet, efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen

Or. en

Begrundelse

Ud fra princippet om ligebehandling og for at sikre ensartede betingelser bør alle 
producenter være berettiget til at modtage et sammenligneligt antal gratis kvoter på grundlag 
af et mål for energieffektivitet (dvs. et referencemærke), når de åbner nye anlæg, eller når de 
øger kapaciteten på et eksisterende anlæg. Kommissionens forslag begrænser derimod den 

gratis tildeling i det første tilfælde._ _«Dette ændringsforslag fremmer lukningen af 
forældede og ineffektive anlæg og overførslen af produktionen til centrale moderne enheder, 
der anvender stordriftsøkonomi til at håndtere de store investeringer, som kræves.

Ændringsforslag 233
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse eller en 
fornyelse af 
drivhusgasemissionstilladelsen på grund 
af en væsentlig ændring i anlæggets type 
eller funktion eller en kapacitetsudvidelse 
på mindst [ ] % efter fremsendelsen af den 
i artikel 11, stk. 1, omhandlede liste til 
Kommissionen

Or. en

Begrundelse

Reserven til nytilkomne bør også anvendes på udvidelser af eksisterende anlæg, som det er 
tilfældet i den nuværende fase af systemet.  En kapacitetstærskel skal sikre, at kun væsentlige 
udvidelser bliver berettigede.

Ændringsforslag 234
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse eller en 
fornyelse af sin tilladelse til 
drivhusgasemissioner på grund af 
forøgelse af produktionskapaciteten på 
mindst 20 %, efter fremsendelsen af den i 
artikel 11, stk. 1, omhandlede liste til 
Kommissionen

Or. en
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Begrundelse

Direktivets definition af en nytilkommen bør sikre industrien et sikkert grundlag af stabilitet 
og forudsigelighed gennem støtte til langsigtede investeringer og anlæg på bar mark.

Ændringsforslag 235
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) litra h) affattes således: udgår
(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

Or. en

Begrundelse

Definitionen af en nytilkommen skal også omfatte fornyelse af tilladelser. Flertallet af 
ansøgere til reserven til nytilkomne udgøres af anlægsfornyelser. Kommissionens 
definitionsforslag vil medføre en betydelig forskelsbehandling af eksisterende anlæg, der 
påtænkes udvidet, til fordel for nyopførelser på bar mark. Ændringsforslaget har til hensigt at 
bibeholde den nuværende definition.

Ændringsforslag 236
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) litra h) affattes således: udgår
(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

Or. en

Begrundelse

Definitionen af nytilkommen skal omfatte tilfældet kapacitetsudvidelse. Bibeholdelse af den 
nuværende definition vil være den mest virkningsfulde tilgang og øge innovationen inden for 
eksisterende fremgangsmåder.

Ændringsforslag 237
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) litra h) affattes således: udgår
(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

Or. en

Begrundelse

Definitionen af nytilkommen skal omfatte tilfældet kapacitetsudvidelse. Bibeholdelse af den 
nuværende definition vil være den mest virkningsfulde tilgang og øge innovationen inden for 
eksisterende fremgangsmåder.
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Ændringsforslag 238
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse eller en 
fornyelse af 
drivhusgasemissionstilladelsen på grund 
af en væsentlig ændring af anlæggets type 
eller funktion eller en betydelig udvidelse 
af anlægget eller anvendelsen af dets 
kapacitet, efter fremsendelsen af den i 
artikel 11, stk. 1, omhandlede liste til 
Kommissionen

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende, at nytilkomne, der har fået en emissionstilladelse for første gang såvel som 
dem, der skal have tilladelsen fornyet som følge af en udvidelse eller betydelig omlægning af 
deres aktiviteter, bliver behandlet ens. Denne definition, der blev anvendt i de første to 
perioder under kvotedirektivet (2005–2007 og derefter 2008–2012), må bibeholdes for ikke at 
forårsage skævheder i behandlingen af nytilkomne.

Ændringsforslag 239
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en (h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
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eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen” 

eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen, eller 
som har fået fornyet sin tilladelse til 
drivhusgasemissioner på grund af en 
forøgelse af anlæggets 
produktionskapacitet på mindst 10 %

Or. en

Begrundelse

Begrebet "nytilkommen" bør også omfatte anlæg, der har fået deres tilladelse til 
drivhusgasemissioner fornyet som følge af en udvidelse af anlægget.

Ændringsforslag 240
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der 
udfører en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som på grund af en 
ændring af dets type eller funktionsmåde 
eller en væsentlig forøgelse af dets 
kapacitet, har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen

Or. hu
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Ændringsforslag 241
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der 
udfører en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen og 
kapacitetsforøgelser på eksisterende 
anlæg

Or. de

Begrundelse

I forslaget til direktiv specificeres det ikke, hvordan kapacitetsforøgelser på eksisterende 
anlæg skal behandles juridisk. Dette smuthul i lovgivningen skal lukkes.

Ændringsforslag 242
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Punkt 3 – [litra t] 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"[(t)] 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

"[(t)] 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme

Or. hu
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Ændringsforslag 243
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Punkt 3 – [litra t]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"[(t)] 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

"[(t)] 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme til levering til slutkunder uden for 
det pågældende forbrændingsanlæg

Or. de

Begrundelse

Definitionen af fyringsanlæg må udtrykkeligt og udelukkende omfatte kraftværker, og ikke 
forbrændingsudstyr på industrielle anlæg. Ellers vil inddelingen i industrikategorier blive 
ligegyldig, hvilket vil være i modstrid med den hensigtsmæssige skelnen mellem energisektor 
og industri, hvad angår kvotereglerne.

Ændringsforslag 244
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Punkt 3 – [litra t]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"[(t)] 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

"[(t)] 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme til levering til slutkunder uden for 
det pågældende forbrændingsanlæg

Or. de
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Begrundelse

Definitionen af fyringsanlæg må i overensstemmelse med afsnittet i Bilag I til direktivet (el-
og varmeforsyning) udtrykkeligt og udelukkende omfatte kraftværker, og ikke 
forbrændingsudstyr på industrielle anlæg.  Ellers vil der både opstå et hul i systemet, og en 
række industrikategorier vil blive ligegyldige, hvilket vil være i modstrid med den 
hensigtsmæssige skelnen mellem energisektor og industri, hvad angår kvotereglerne.

Ændringsforslag 245
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Punkt 3 – [litra t]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(t)'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

[(t)'fyringsanlæg': en stationær eller mobil
teknisk enhed, hvori brændsel oxideres til 
separat eller kombineret produktion af kraft 
og varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

Or. en

Begrundelse

Teknisk præcisering.

Ændringsforslag 246
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Punkt 3 – [litra t]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(t)'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 

[(t)'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
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varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask; genbrugsforanstaltninger 
som defineret i bilag II B, R 3 i direktiv 
91/156/EØF er undtaget fra definitionen 
af ”fyringsanlæg”

Or. en

Begrundelse

Et af EU's vigtige mål er at fremme genbrug. Genbrug af metal vie blive dyrere, hvis det 
bliver omfattet af emissionshandelsordningen. Dette kan medføre øget eksport af værdifuldt 
skrotmetal og betyde tab for miljøet.

Ændringsforslag 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Punkt 3 – [litra t]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(t)'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

[(t)'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask; genbrugsforanstaltninger 
som defineret i bilag II B, R 3 i direktiv 
91/156/EØF er undtaget fra definitionen 
af ”fyringsanlæg"

Or. en

Begrundelse

Et af EU's mål er at fremme genbrug og gøre det europæiske samfund mere effektivt i dets 
forvaltning af ressourcerne. Det giver derfor ingen mening at inddrage foranstaltninger til 
metalgenbrug i en ordning, som vil hæmme og fordyre genbrug.
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Ændringsforslag 248
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Punkt 3 – [litra u]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(u)'el-producerende anlæg': et anlæg, som 
den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, og som kun er omfattet af 
aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I.”

[(u)'el-producerende anlæg': et anlæg, som 
producerer elektricitet

Or. en

Begrundelse

Begrænsningen, der er indeholdt i definitionen "har produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter", skaber konkurrenceforvridning mellem producenter, der sælger til markedet, 
og selvforsyningen i industrien.  Ændringsforslaget tydeliggør, at selvforsyning ikke 
behandles anderledes.

Ændringsforslag 249
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Punkt 3 – [litra u]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(u)'el-producerende anlæg': et anlæg, som 
den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, og som kun er omfattet af 
aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I.”

[(u)'el-producerende anlæg': et anlæg, som 
den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter og/eller produktionsafledt
strømspild, og som kun er omfattet af 
aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I

Or. en
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Begrundelse

Der bliver også produceret elektricitet på industriværker, hvor hele eller dele af 
produktionen, går til at dække egne behov. Udkastets definition skelner mellem forskellige 
operatører på en urimelig måde og skaber mulighed for uligevægt i konkurrencen på 
markedet for el-produktion såvel som for uligheder i de detaljerede løsninger for individuelle 
producenter og i forbindelse med for eksempel emissionsovervågning.

Ændringsforslag 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Punkt 3 – [litra u]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(u)'el-producerende anlæg': et anlæg, som 
den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, og som kun er omfattet af 
aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I.”

[(u)'el-producerende anlæg': et anlæg eller 
dele af et anlæg, som den 1. januar 2005
eller derefter har produceret el med henblik 
på salg til tredjeparter, og som kun er 
omfattet af aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I. Levering af 
elektricitet med overdragelsestariffer 
betragtes ikke som salg til tredjemand, 
medmindre overdragelsestariffen 
indeholder en justeringsmekanisme, 
således at udgiften til CO2-kvoter kan 
dækkes

Or. en

Begrundelse

Den ordning, der er foreslået (fuld auktionering) for kombineret el-produktion – dvs. 
kraftvarme-produktion – er kun motiveret i de tilfælde, hvor tarifferne tillader producenterne 
at dække udgifterne via prisforhøjelser. Hvis dette ikke er tilfældet, kan fuld auktionering af 
kraftvarme-produceret el være til skade for sidstnævnte og vil hæmme udviklingen af 
kraftvarme-produktion, hvilket vil medføre flere CO2-udledende systemer. Det ville være 
urimeligt at gøre el-produktion til genstand for fuld auktionering, så længe el sælges med 
overgangstariffer, der ikke tillader dækning af udgifter via prisforhøjelser.
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Ændringsforslag 251
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – stk. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[v)'energiintensive virksomheder': 
Forretningsforetagender nævnt i Bilag I 
(4a)

Or. de

Begrundelse

Bilag I (4a) (nyt) indeholder en liste over energiintensive virksomheder, der er berettiget til 
gratis kvoter for indirekte emissioner. For sammenhængens skyld er det nødvendigt at henvise 
til listen over energiintensive virksomheder i Bilag I (4a) (nyt) i lyset af artikel 10b.

Ændringsforslag 252
Holger Krahmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – stk. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)"Gold Standard-projekter": CDM/JI-
projekter, og heraf afledte CER/ERU'er, 
der opfylder alle kriterierne i FN's 
klimakonvention (UNFCCC), især 
kriteriet om "additionality";

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at emissionsreduktionscertifikater udstedes på en miljømæssig forsvarlig måde 
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og for at undgå misbrug, må "Gold Standard"-begrebet defineres og tilpasses FN's 
standarder.

Ændringsforslag 253
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – stk. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)'Projekter af Gold Standard-typen': 
projekter der lever op til de standarder, 
der er udarbejdet af The Gold Standard 
Foundation;

Or. en

Begrundelse

"Gold Standard" skal bruges som henvisning til kriterier, som gælder for projekter af høj 
kvalitet, dvs. projekter som tydeligvis indeholder "additionality" og som bidrager til 
bæredygtig udvikling. Der er derfor behov for klart at definere, hvad der menes med Gold 
Standard.

Ændringsforslag 254
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 – point 2 – point (c)
Direktiv 2003/87/EF.
Article 3 – point [(w)] (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(w)'kulstoflækage': produktion, der er 
direkte berørt af dette direktiv, flyttes ud 
af EU.  Dette kan ske ved udflytning af 
værker, i hvilket tilfælde kulstoflækage 
forekommer uafhængigt af det nye værks 
forholdsmæssige effektivitet 
sammenlignet med det værk i EU, som det 
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afløste, eller ved importerstatning når 
produkter fra EU erstattes med 
udenlandske produkter, der er fremstillet 
på anlæg med øget CO2-intensitet;

Or. en

Begrundelse

Termen "kulstoflækage" bruges i direktivet uden nogen klar definition. Det er vigtigt at 
tydeliggøre, hvornår kulstoflækager forekommer, og hvilken rolle anlæggenes 
forholdsmæssige CO2-effektivitet spiller. Det bedes bemærket, at alle udflytninger af 
produktionsaktiviteter fra EU til regioner, der ikke står opført i Bilag I, vil medføre 
kulstoflækager, medmindre loftet sænkes, idet andre anlæg vil opfylde kvoten. 

Ændringsforslag 255
Anders Wijkman

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 – point 2 – point (c)
Direktiv 2003/87/EF.
Article 3 – point [(v)] (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)'kulstoflækage': udflytning af 
produktionen til anlæg med en højere 
netto CO2-intensitet til steder uden for 
EU's grænser, og som er direkte 
forbundet med de øgede 
produktionsomkostninger, som er en følge 
af gennemførelsen af dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 256
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 – point 2 – point (c)
Direktiv 2003/87/EF.
Article 3 – point [(v)] (new)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)'eksternt anlæg': anlæg ejet og/eller 
drevet af tredjemand, som opfylder en 
funktion, der alternativt kan leveres 
gennem en intern produktionsaktivitet, 
der er integreret i produktionsprocessen 
inden for den pågældende økonomiske 
sektor

Or. en

Begrundelse

Betegnelsen "eksterne anlæg" bør defineres for at undgå, at disse er omfattet af forskellige 
tildelingsmetoder og dermed forskellige udgifter, som er højere, end hvad der er tilfældet for 
den interne produktion i de sektorer, som de leverer til.

Ændringsforslag 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 – point 2 – point (c)
Direktiv 2003/87/EF.
Article 3 – point [(v)] (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)'midlertidigt certificeret 
emissionsreduktion (tCER)': en enhed 
afledt af aktiviteterne i forbindelse med et 
skovrejsnings- eller genplantningsprojekt, 
der afsluttes ved udgangen af den 
forpligtelsesperiode, der ligger efter den, 
hvori enheden blev udstedt under 
Kyotoprotokollens artikel 12 og de 
beslutninger, der er blevet taget i 
forlængelse af Kyotoprotokollen

Or. en
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Ændringsforslag 258
Patrick Louis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 – point 2 – point (c)
Direktiv 2003/87/EF.
Article 3 – point [(v)] (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)'midlertidigt certificeret 
emissionsreduktion (tCER)': en enhed, 
der er resultatet af aktiviteter i forbindelse 
med skovrejsnings eller 
genbeplantningsprojekter, der afsluttes 
ved udgangen af den forpligtelsesperiode, 
hvori enheden blev udstedt under 
Kyotoprotokollens artikel 12 og 
beslutninger taget i forlængelse af FN's 
klimakonvention og Kyotoprotokollen

Or. fr

Begrundelse

Risikoen for ikke-permanens vedrørende skove imødegås af CDM-proceduren gennem 
oprettelse af midlertidige kreditter; reglerne blev fastlagt i 2003 under parternes konference i 
Milano (afgørelse 19/CP.9).

Ændringsforslag 259
Peter Liese

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 – point 2 – point (c)
Direktiv 2003/87/EF.
Article 3 – point [(v)] (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)'Sektorer, der er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage': sektorer, der 
identificeres i henhold til kriterierne i 
artikel 10a, stk. 9, og som står opført i 
Bilag I a)
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Or. en

Begrundelse

Præcisering af de berørte sektorer ved henvisning til kriterierne og det nye bilag.

Ændringsforslag 260
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 – point 2 – point (c)
Direktiv 2003/87/EF.
Article 3 – point [(v)] (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)'Sektorer, der er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage': sektorer, der 
identificeres i henhold til kriterierne i 
artikel 10a, stk. 9, og som står opført i 
Bilag I a)

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de berørte sektorer ved henvisning til kriterierne og det nye bilag.

Ændringsforslag 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 – point 2 – point (c)
Direktiv 2003/87/EF.
Article 3 – point [(v)] (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)'Sektorer, der er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage': sektorer, der 
identificeres i henhold til kriterierne i 
artikel 10a, stk. 9, og som står opført i 
dette direktivs Bilag I a) (nyt)
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Or. pl

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med ændringsforslag til artikel 10a, stk. 9 og Bilag I a) (nyt).

Ændringsforslag 262
Irena Belohorská

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 – point 2 – point (c)
Direktiv 2003/87/EF.
Article 3 – point [(v)] (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[(v)'Sektorer, der er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage': sektorer, der 
identificeres i henhold til kriterierne i 
artikel 10a, stk. 9, og som står opført i 
Bilag I a)

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de berørte sektorer ved henvisning til kriterierne og det nye bilag.

Ændringsforslag 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 3c, stk. 2, affattes således:
"2.  I 2013 og [...] hvert år fremover skal 
den samlede kvotemængde, som tildeles 
luftfartsoperatører, nedsættes fra 95 % 
efter den lineære reduktionsfaktor, som 
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fremgår af artikel 9

Or. en

Ændringsforslag 264
Peter Liese

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 3c, stk. 2, affattes således:
"2. Fra 1, januar 2013, [...] skal den 
samlede kvotemængde, som tildeles 
luftfartsoperatører, være lig med 95 % af 
de historiske luftfartsemissioner, som 
justeres efter den lineære faktor, som 
fremgår af artikel 9, for hvert følgende år

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af aftalen mellem Rådet og Parlamentet om at lade luftfarten omfattes af 
emissionshandelsordningen, at loftet kan justeres i forbindelse med en generel nyvurdering. 
Luftfart bør behandles på lige fod med alle øvrige sektorer i anden periode. Derfor bør den 
lineære faktor også gælde for luftfart.

Ændringsforslag 265
Peter Liese, Matthias Groote

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 3, stk. 2, affattes således:
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"2. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3–5 [og artikel 3c, stk. 2], i 
2013 udgøre 80 % af den mængde, der er 
fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, indtil de helt ophører 
i 2020. Fra 2014 skal de gratis kvoter, der 
gives til luftfartsoperatører i medfør af 
denne paragraf, mindskes med samme 
beløb, indtil de helt ophører i 2020

Or. en

Begrundelse

Svarer til Rådets og Parlamentets aftale om at lade luftfart omfatte af 
emissionshandelsordningen. Aftalen foreskriver, at mængden af auktionering kan forøges i 
forbindelse med en generel nyvurdering. Ændringsforslagsstillerne henviser til denne 
mulighed og støtter ideen om, at Kommissionen åbner op herfor i forbindelse med en generel 
nyvurdering.

Ændringsforslag 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Artikel 3, stk. 2, affattes således:
"2. Fra 1. januar 2013 skal luftfart, for så 
vidt angår auktionering, behandles på 
samme vilkår som el-producenter

Or. en

Begrundelse

Luftfartssektoren vil kunne lægge størsteparten af deres udgifter til emissionskvoter over på 
forbrugerne. For at undgå lykketræffortjenester og for at skabe overensstemmelse med 
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Parlamentets holdning fra førstebehandlingen om inkludering af luftfartssektoren i 
emissionshandelsordningen, foreslås det at behandle luftfart på lige fod med el-producenter, 
for så vidt angår auktionering af kvoter fra og med 2013.

Ændringsforslag 267
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

Drivhusgasemissionstilladelser

Medlemsstaterne sikrer, at anlæg fra den 
1. januar 2005 kun udfører de i bilag I 
opførte aktiviteter, hvorved der udledes en 
for den pågældende aktivitet anført gas, 
hvis anlæggets driftsleder er i besiddelse 
af en tilladelse udstedt af en kompetent 
myndighed i overensstemmelse med 
artikel 5 og 6, eller anlægget [...] er 
undtaget fra Fællesskabets ordning for 
handel med kvoter i medfør af artikel 27

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring til direktiv 2003/87/EF til en artikel, som ikke var ændret i 
Kommissionens forslag. Det gøres klart, at undtagelserne for små anlæg i henhold til artikel 
27 ikke længere vil være midlertidige, men permanente i fase III.
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Ændringsforslag 268
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) planlagte foranstaltninger til 
overvågning og rapportering af 
emissionerne, jf. den i artikel 14 
omhandlede forordning.”

(d) en overvågningsplan og andre 
foranstaltninger, der opfylder kravene i
den i artikel 14 omhandlede forordning

Or. en

Begrundelse

Overvågningsplanen er en central, juridisk forudsætning for at opnå en 
drivhusgasemissionstilladelse. Planen bør derfor indgå i artikel 5 i direktivet om 
emissionshandelsordningen. Den skal opfylde de krav, der er opstillet for de nye 
overvågnings- og rapporteringsbestemmelser i artikel 14.

Ændringsforslag 269
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 6 – stk. 1 – nyt afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I artikel 6, stk. 1, indsættes følgende 
som tredje afsnit:

udgår

“Den kompetente myndighed nyvurderer 
mindst hvert femte år 
drivhusgasemissionstilladelsen og 
foretager ændringer efter behov.”

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen grund til at indføre ny forpligtelser for de kompetente myndigheder vedrørende 
revurdering af drivhusgasemissionstilladelser. Vurderingerne bliver opdaterede i 
medlemsstaterne, når der indtræffer en væsentlig ændring i produktionsformen, 
modernisering af anlæg etc.

Ændringsforslag 270
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 6 – stk. 1 – nyt afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I artikel 6, stk. 1, indsættes følgende 
som tredje afsnit:

udgår

“Den kompetente myndighed nyvurderer 
mindst hvert femte år 
drivhusgasemissionstilladelsen og 
foretager ændringer efter behov.”

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at indføre ny forpligtelser for de kompetente myndigheder vedrørende 
revurdering af drivhusgasemissionstilladelser. Vurderingerne bliver opdaterede i 
medlemsstaterne, når der indtræffer en væsentlig ændring i produktionsformen, 
modernisering af anlæg etc.

Ændringsforslag 271
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

‘Article 9 udgår
Den samlede kvotemængde i Fællesskabet

Den samlede kvotemængde i 
Fællesskabet, som udstedes hvert år 
begyndende i 2013, mindskes lineært fra 
midtpunktet af perioden 2008-2012. 
Mængden nedsættes med en lineær faktor 
på 1,74 % i forhold til den gennemsnitlige 
samlede årlige mængde kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder i henhold til 
Kommissionens beslutninger om deres 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012.
Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012.
Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025.”

Or. pl

Begrundelse

En lineær reduktion i kvotemængden vil medføre en lineær stigning i omkostninger for 
medlemsstaternes samfund og økonomier. I en tid med stigende priser på brændstof og 
fødevarer, vil konsekvensen ganske enkelt være et væsentligt fattigere samfund.

Ændringsforslag 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor i forhold til den 
gennemsnitlige samlede årlige mængde 
kvoter, som medlemsstaterne udsteder i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012. Den lineære faktor 
skal fastsættes med henblik på at opfylde 
målsætningen om reduktion af 
drivhusgasemissionerne i hele 
Fællesskabet på minimum 40 % under 
1990-niveauet pr. 2020, idet de sektorer, 
der hører ind under fællesskabsordningen
tegner sig for 2/3 af reduktionsindsatsen. 
Bekræftede emissioner i 2005 skal være 
det år, indsatsen udregnes efter. 
Kommissionen offentliggør den lineære 
faktor senest den 30. juni 2010

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008–2012.

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008–2012.

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2015 for at sikre, at EU 
handler i overensstemmelse med den 
nyeste videnskabelige viden om det 
bæredygtige niveau for emissioner

Or. en

Begrundelse

Indtil for nylig var der videnskabelig enighed om at fastsætte sikkerhedstærsklen for 
afværgelse af de værste følger af klimaændringer ved 450 ppm, men nye resultater viser, at 
den kritiske koncentration allerede begynder ved 350 ppm. Dette indebærer reduktioner af 
drivhusgasemissioner på mindst 60 % pr. 2030 og 100 % pr. 2050. For at nå opnå sådanne 
reduktioner på en forudsigelig og omkostningseffektiv måde, må emissionsreduktionsmålet for 
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2020 være mere ambitiøst.

Ændringsforslag 273
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008–2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 2 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012.

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012.

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025.

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025. Hvis FN's 
internationale klimapanel konkluderer, at 
klimaændringerne sker hurtigere end 
antaget, vil Kommissionen straks 
gennemføre en nyvurdering, og om 
nødvendigt foreslå en justering af den 
lineære faktor

Or. en

Begrundelse

På Bali overvejede man, om de udviklede lande skulle reducere deres drivhusgasemissioner 
med mellem 25–40 % i 2020 sammenlignet med 1990-niveauet. For at kunne nå dette mål bør 
EU's emissionshandelsordning starte med en nedbringelse på 25 % i 2020 (i forhold til 2005-
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niveauet), som kan justeres til 30 %  i forlængelse af en international aftale om perioden efter 
2012. Dette betyder, at den lineære faktor bør justeres til 2 % (1,74 x 25/21). Springet fra 
25 % til 30 % vil være relativt let i forhold til springet fra 20 % til 30 %. Faktoren bør 
revurderes, så snart dette ifølge nye konklusioner fra det internationale klimapanel er 
nødvendigt.

Ændringsforslag 274
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013 
og indtil 2020, mindskes lineært fra 
midtpunktet af perioden 2008-2012. 
Mængden nedsættes med en lineær faktor 
på 1,74 % i forhold til den gennemsnitlige 
samlede årlige mængde kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder i henhold til 
Kommissionens beslutninger om deres 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012.

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012.

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012.

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor for den følgende periode senest i 
2016

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde spillereglerne for den forestående periode 2013–2020. Perioden 
efter 2020 bør baseres på en vurdering udarbejdet via den fælles beslutningsprocedure. Den 
lineære faktor bør ikke fastsættes for tiden efter 2020. Afslutningen på perioden til 
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fastsættelse af loftet skal fremgå af afslutningen på perioden. Efter 2020 bør revurderingen af 
den byrde, der hviler på den industri, som er berørt af emissionshandelssektoren, begynde 
tidligt.

Ændringsforslag 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor i forhold til den 
gennemsnitlige samlede årlige mængde 
kvoter, som medlemsstaterne udsteder i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012. Den lineære faktor 
skal fastsættes med henblik på at opfylde 
målsætningen og reduktion af 
drivhusgasemissionerne i hele 
Fællesskabet på 30 % under 1990-
niveauet pr. 2020, idet de sektorer, der 
hører ind under fællesskabsordningen
tegner sig for 2/3 af reduktionsindsatsen. 
Bekræftede emissioner i 2005 skal være 
det år, indsatsen udregnes efter. 
Kommissionen offentliggør den lineære 
faktor senest den 30. juni 2010
Hvis der ikke indgås nogen international 
aftale om klimaændringer, der inden 2020 
fører til obligatoriske 
drivhusgasemissioner, der er 
sammenlignelige med det 
reduktionsniveau, som Det Europæiske 
Råd blev enige om, skal den lineære 
faktor nedsættes med henblik på at 
opfylde målsætningen om reduktion af 
drivhusgasemissionerne i hele 
Fællesskabet til 20 % under 1990-niveau 
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pr. 2020, idet de sektorer, der hører ind 
under fællesskabsordningen tegner sig for 
2/3 af reduktionsindsatsen. Bekræftede 
emissioner i 2005 skal være det år, 
indsatsen udregnes efter.

Or. en

Begrundelse

EU bør foreslå en reduktion af drivhusgasemissioner på 30 % af 1990-niveauet med henblik 
på at opnå en effektiv international aftale om klimaændringer. Hvis der ikke opnås nogen 
international aftale, kan emissionshandelsordningens loft sænkes, så det er afstemt med 
målsætningen om en reduktion i drivhusgasemissionerne på 20 % af 1990-niveauet.

Ændringsforslag 276
Anders Wijkman

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor i forhold til den 
gennemsnitlige samlede årlige mængde 
kvoter, som medlemsstaterne udsteder i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012. Den lineære faktor 
skal fastsættes med henblik på at opfylde 
målsætningen og reduktion af 
drivhusgasemissionerne i hele 
Fællesskabet på 30 % under 1990-
niveauet pr. 2020, idet de sektorer, der 
hører ind under fællesskabsordningen
tegner sig for 2/3 af reduktionsindsatsen.  
Bekræftede emissioner i 2005 skal være 
det år, indsatsen udregnes efter. 
Kommissionen offentliggør den lineære 
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faktor senest den 30. juni 2010

Or. en

Begrundelse

EU forpligtede sig på Bali-konferencen til en intern reduktion på 25–40 %. Der er endvidere 
videnskabeligt belæg for, at EU bør foreslå et med realistisk reduktionsmål for at opnå en 
effektiv international aftale om klimaændringer og for at undgå farlige klimaændringer. 

Ændringsforslag 277
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor i forhold til den 
gennemsnitlige samlede årlige mængde 
kvoter, som medlemsstaterne udsteder i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012. Den lineære faktor 
skal fastsættes med henblik på at opfylde 
målsætningen og reduktion af 
drivhusgasemissionerne i hele 
Fællesskabet på 30 % under 1990-
niveauet pr. 2020, idet de sektorer, der 
hører ind under fællesskabsordningen, 
tegner sig for 2/3 af reduktionsindsatsen. 
Bekræftede emissioner i 2005 skal være 
det år, indsatsen udregnes efter. 
Kommissionen offentliggør den lineære 
faktor senest den 30. juni 2010

Or. en
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Begrundelse

EU bør foreslå en reduktion af drivhusgasemissioner på 30 % af 1990-niveauet med henblik
på at opnå en effektiv international aftale om klimaændringer.

Ændringsforslag 278
Peter Liese

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor i forhold til den 
gennemsnitlige samlede årlige mængde 
kvoter, som medlemsstaterne udsteder i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012. Den lineære faktor 
skal fastsættes med henblik på at opfylde 
målsætningen og reduktion af 
drivhusgasemissionerne i hele 
Fællesskabet på 30 % under 1990-
niveauet pr. 2020. Ved udregningen af 
faktoren skal medregnes de yderligere 
resultater, som er blevet opnået af 
sektorer uden for fællesskabsordningen 
og i luftfartssektoren. Bekræftede 
emissioner i 2005 skal være det år, 
indsatsen udregnes efter. Kommissionen 
offentliggør den lineære faktor senest den 
30. juni 2010

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til et ændringsforslag om loftet for luftfart og et 
ændringsforslag til højnelse af ambitionsniveauet, hvad angår fordelingen af indsatsbyrden. 
Kommissionens forslag vil betyde, at en alt for tung andel af den relative byrde vil hvile på de 
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sektorer, der indtil nu er omfattet af emissionshandelsordningen, og en alt for svag andel af 
den relative byrde på luftfartssektoren og de sektorer, der ikke omfattes af ordningen. Dette 
fremgår særlig tydeligt af 30 %-scenariet.

Ændringsforslag 279
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor svarende til 2/3 af en 
30 % total reduktionsindsats i
Fællesskabet frem til 2020, og skal stå i 
forhold til den gennemsnitlige samlede 
årlige mængde kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder i henhold til 
Kommissionens beslutninger om deres 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012

Or. en

Begrundelse

Den fjerde vurderingsrapport fra FN's klimapanel, der opererer med en 50 % chance for at 
bibeholde en temperaturstigning på +2OC, forudsætter, at de industrialiserede lande 
nedbringer deres emissioner med 25–40 % af 1990-niveauet frem til 2020 i hjemlandene, og 
endvidere en betydelig afvigelse fra normen for de parter, der ikke er opført i Bilag I.   
Reduktionerne vil blive dyrere, jo længere ventetiden, hvorfor EU bør sætte reduktionsmålet 
på 30 %  som udgangspunktet for dens interne målinger.
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Ændringsforslag 280
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013 
og indtil 2020, mindskes lineært fra 
midtpunktet af perioden 2008-2012. 
Mængden nedsættes med en lineær faktor 
på 1,74 % i forhold til den gennemsnitlige 
samlede årlige mængde kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder i henhold til 
Kommissionens beslutninger om deres 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012

Or. en

Ændringsforslag 281
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013 
og indtil 2020, mindskes lineært fra 
midtpunktet af perioden 2008-2012.
Mængden nedsættes med en lineær faktor 
på 1,74 % i forhold til den gennemsnitlige 
samlede årlige mængde kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder i henhold til 
Kommissionens beslutninger om deres 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012.
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Or. en

Ændringsforslag 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012.

Kommissionen offentliggør senest den 31. 
december 2010 den absolutte 
kvotemængde for 2013, som baseres på de 
samlede mængde kvoter, som 
medlemsstaterne har udstedt i henhold til 
Kommissionens beslutninger om deres 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012

Or. en

Begrundelse

For at sikre en rimelig grad af sikkerhed og forudsigelighed for branchen bør antallet af 
tilladelser, som medlemsstaterne udsteder under deres nationale tildelingsplan for 2008-
2012, være kendt så tidligt som muligt, så denne dato skal rykkes.

Ændringsforslag 283
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede 
kvotemængder, som medlemsstaterne har 
udstedt eller påtænker at udstede i 
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om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012.

henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, der har til formål at sikre, at Kommissionen ikke er nødsaget til 
at afvente, at alle kvoterne er blevet udstedt under fase II, før den kan offentliggøre den 
samlede kvotemængde for 2013.

Ændringsforslag 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2016

Or. en

Begrundelse

Den lineære faktor bør evalueres midtvejs i den tredje handelsperiode i lyset af det 
tilstedeværende potentiale for skadesbegrænsning og omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2016

Or. en

Begrundelse

Den lineære faktor bør evalueres midtvejs i den tredje handelsperiode i lyset af det 
tilstedeværende potentiale for skadesbegrænsning og omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2020

Or. en

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at revurdere den lineære faktor inden den nye periode begynder. 
I 2020 vil der være ny information tilgængelig, hvormed det kan afgøres, hvorvidt det er 
nødvendigt/realistisk at lægge en strengere reduktionsplan. Der er ingen grund til at vente til 
2025.

Ændringsforslag 287
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor hvert femte år på basis af de seneste 
videnskabelige data for at sikre, at den er 
afstemt efter målet om at modvirke 
klimaændringer

Or. el

Begrundelse

FN's internationale klimapanel (IPCC) offentliggør hvert femte år en rapport om de seneste 
videnskabelige data om klimaændringer. For at sikre, at målet om at nedbringe emissionerne 
i hele EU er afstemt efter de relevante videnskabelige data, bør den lineære faktor nyvurderes 
hvert femte år.

Ændringsforslag 288
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a udgår

Tilpasning af den samlede kvotemængde i 
Fællesskabet 

1. For anlæg, som blev omfattet af 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 i henhold til artikel 24, stk. 1, 
tilpasses den mængde kvoter, der udstedes 
fra 1. januar 2013, ved at den 
gennemsnitlige årlige mængde kvoter, der 
er udstedt for de pågældende anlæg i den 
periode, hvor de har været omfattet af 
ordningen, justeres med den lineære 
faktor omhandlet i artikel 9. 
2. For anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen fra 2013, sikrer 
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medlemsstaterne, at sådanne anlægs 
driftsledere har mulighed for at forelægge 
den relevante kompetente myndighed 
uafhængigt verificerede emissionsdata, 
således at der kan tages hensyn til dem i 
forbindelse med udstedelsen af 
kvotemængden. 
Sådanne emissionsdata skal forelægges 
den relevante kompetente myndighed 
senest den 30. april 2010 i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 
1.
Hvis de forelagte data er behørigt 
dokumenteret, underretter den 
kompetente myndighed Kommissionen 
herom inden 30. juni 2010, hvorefter der 
foretages en tilpasning af den 
kvotemængde, der skal udstedes, justeret 
med den i artikel 9 omhandlede lineære 
faktor.
3. Kommissionen offentliggør de i stk. 1 
og 2 omhandlede tilpassede mængder."

Or. pl

Begrundelse

En lineær reduktion i kvotemængden vil medføre en lineær stigning i omkostninger for 
medlemsstaternes samfund og økonomier. I en tid med stigende priser på brændstof og 
fødevarer, vil konsekvenser ganske enkelt være et væsentligt fattigere samfund. Denne tendens 
vil blive forstærket ved, at operatører under det Fællesskabssystem, der er planlagt til efter 
2013, i vidt omfang inkluderes.

Ændringsforslag 289
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen offentliggør de i stk. 1 og 
2 omhandlede tilpassede mængder

3. For anlæg, der undtages fra 
fællesskabsordningen i henhold til artikel 
27 eller på grund af nedlukning, 
nedsættes den samlede kvotemængde 
tilsvarende.
Kommissionen offentliggør de i stk. 1 og 2 
omhandlede tilpassede mængder

Or. en

Begrundelse

Hvis nogle anlæg undtages fra emissionshandelsordningen, skal kvotemængden mindskes for 
at sikre loftet på ordningen.

Ændringsforslag 290
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen offentliggør de i stk. 1 og 
2 omhandlede tilpassede mængder."

3. Kommissionen offentliggør de i stk. 1 og 
2 omhandlede tilpassede mængder senest 
den 30. september 2010

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring beregnet til at fastslå den dato, hvor Kommissionen senest skal 
have offentliggjort de data, som medlemsstaterne har indsendt vedrørende de anlæg, der er 
blevet indvalgt i løbet af fase II eller inkluderet fra og med 2013.
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Ændringsforslag 291
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9a – stk. 3 a (nyt )

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt mængden af kvoter, der er 
tildelt operatører i en bestemt sektor som 
supplement på grund af 
produktionsstigninger jf. artikel 10a, stk. 
2 overstiger mængden af kvoter, der er 
returneret af operatørerne i denne sektor 
som følge af lavere produktion på 
grundlag af efterfølgende tilpasninger, 
sænkes referencemærket for denne sektor 
i det år, der følger efter året, hvor 
ubalancen opstod, efter 
forskriftsproceduren for kontrol i artikel 
[23, stk. 3,] på en måde, der sikrer 
opnåelse af en generel nedbringelse af 
emissioner, der er omfattet af artikel 9. Til 
dette formål underretter de kompetente 
myndigheder hvert år senest den 30. april 
Kommissionen om, hvorvidt mængden af 
emissionskvoter er blevet overskredet.

Or. en

Begrundelse

Tildeling af gratis kvoter med efterfølgende justeringer for den faktiske produktion sikrer, at 
CO2-reduktionsmålene nås, skaber en reel vækst samt afværger lykketræffortjenester (som 
påvist i Ecofys-undersøgelsen af IFIEC-metoden). Ved øget produktion kan efterfølgende 
justeringer medføre supplerende tilladelser i et givet år. Opfyldelsen af det overordnede mål 
skal imidlertid sikres. Hvis de tildelte tilladelser overskrider det planlagte, vil de forskellige 
referencemærker derfor blive justeret i nedadgående retning i henhold til en 
korrektionsmekanisme, der skal indføres i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3.
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Ændringsforslag 292
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9a – stk. 3 a (nyt )

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For anlæg der undtages fra 
fællesskabsordningen i henhold til artikel 
27, nedjusteres den kvotemængde, der 
uddeles pr. 1. januar 2013 med det 
samlede gennemsnit for bekræftede 
emissioner fra disse anlæg i perioden 
2005–2007 fratrukket 21 % af disse 
emissioner; denne mængde svarer til de 
reduktioner, der kræves af anlæggene 
under fællesskabsordningen for at opnå 
en reduktion af drivhusgasemissioner på 
mindst 20 % under 1990-niveau.  Hvis der 
indgås en international aftale om 
klimaændringer, nedsættes den mængde 
kvoter, der er nedjusteret i henhold til 
dette stykke, for at afspejle den reviderede 
reduktion i drivhusgasemissionerne under 
1990-niveau

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 27, der løfter 
emissionstærsklen til 25 000. Herved fjernes 6300 (i stedet for 4200) små anlæg fra systemets 
administrative arbejdsbyrde, mens der kun fjernes 2,4 % af de samlede emissioner. Der 
kræves et ændringsforslag til artikel 9a for at tilvejebringe en tilsvarende nedjustering af det 
samlede loft.
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