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Ændringsforslag 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, om de anlæg, der henvises til, er hvert enkelt anlæg eller en eller anden form 
for gruppering af anlæg. Det er også uklart, hvad korrektionsfaktoren skal anvendes på, og 
hvorfor. For at tage behørigt hensyn til risikoen for kulstoflækage skal kvotemængderne, der 
er beregnet ifølge benchmarks, tildeles fuldt ud. Kombinationen af artikel 10 a, stk. 1 og 7, 
dækker dette spørgsmål, og derfor er artikel 10 a, stk. 4 og 5, ikke afgørende.

Ændringsforslag 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
direkte emissioner til anlæg, som først 
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fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

omfattes af fællesskabsordningen i 2013 
eller senere, må i 2013 ikke overstige de 
pågældende anlægs gennemsnitlige årlige 
direkte verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007.

Tildelinger til anlæg inden for sektorer 
eller delsektorer, hvor det er fastslået, at 
der er risiko for kulstoflækage, består, da 
den indirekte virkning af CO2-
omkostningerne videreføres til elpriserne, 
af tildelinger for direkte emissioner ud 
over tildelingerne for indirekte emissioner 
i overensstemmelse med artikel 10b, stk. 8 
og stk. 9.
For de sektorer og delsektorer, som ikke 
er omfattet af bestemmelserne i stk. 8 og 9 
og artikel 10b i hvert følgende år, tilpasses 
den samlede tildeling til disse anlæg med 
den i artikel 9 omhandlede lineære faktor.
Den maksimale kvotemængde, der er 
afsat til videreførelse af CO2-
omkostningerne til elpriserne for de 
sektorer eller delsektorer med risiko for 
kulstoflækage, der modtager tildelinger 
for indirekte emissioner i 
overensstemmelse med stk. 8 og 9 og 
artikel 10b, baseres på de pågældende 
anlægs årlige gennemsnitlige årlige 
verificerede elforbrug for perioden 2005-
2007.

Or. en

Begrundelse

Loftet for kvoter af direkte emissioner bør ikke udgøre et loft for foranstaltninger til at 
beskytte sektorer eller delsektorer, som har risiko for kulstoflækage som følge af den indirekte 
virkning af videreførelsen af CO2-omkostningerne til elpriserne. Reduktionsfaktoren i dette 
stk. bør kun anvendes på de sektorer, hvor det ikke fastslået, at de har en risiko for 
kulstoflækage.  Det er nødvendigt med en defineret system for at fastsætte benchmarks for at 
gøre det muligt med gratis tildeling for videreførelsen af CO2-omkostningerne til den 
elektricitet, der bruges i de energiintensive industrier, som har en betydelig risiko for 
kulstoflækage.
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Ændringsforslag 474
Frédérique Ries

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Uanset stk. 8 må den maksimale 
kvotemængde, der ligger til grund for 
beregningen af tildelinger til anlæg, som 
først omfattes af fællesskabsordningen i 
2013 eller senere, i 2013 ikke overstige de 
pågældende anlægs verificerede emissioner 
for perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 10a, stk. 8.

Ændringsforslag 475
Holger Krahmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 

5. Uanset stk. 8 må den maksimale 
kvotemængde, der ligger til grund for 
beregningen af tildelinger til anlæg, som 
først omfattes af fællesskabsordningen i 
2013 eller senere, i 2013 ikke overstige de 
pågældende anlægs verificerede emissioner 
for perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
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lineære faktor. lineære faktor.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for kulstoflækage forekommer, når producenter inden for og uden for EU ikke 
udsættes for samme kulstofbegrænsninger. Som følge af en manglende hensigtsmæssig 
international aftale, bør energiintensive industrier, som er udsat for en risiko for 
kulstoflækage, modtage en tilstrækkelig mængde gratis tildelinger for at forhindre, at 
emissioner overføres til lande, som ikke pålægger tilsvarende emissionsbegrænsninger for 
deres lokale produktion.

Ændringsforslag 476
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Den samlede kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
skal i 2013 svare til de pågældende anlægs 
gennemsnitlige verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår et bottom-up system til beregning af, hvor mange gratis kvoter, der 
kan tildeles hvert anlæg ved: at fastsætte et benchmark, undersøge hvor meget de samlet 
udgør, når de er omsat til anlæg og tilpasse dem, hvis de overstiger det samlede loft. For at 
fremskynde processen og opnå større forudsigelighed for hver sektor er det mere 
hensigtsmæssigt med et top-down system. Kommissionen bør først opdele det samlede loft 
mellem sektorer, som er baseret på verificerede emissioner, og derefter fastsætte benchmarks 
for sektoren med henblik på at fastslå, hvor mange kvotemængder hvert anlæg i en sektor skal 
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modtage. 

Ændringsforslag 477
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. 

Or. pl

Begrundelse

For de økonomier, som er baseret på fossile brændsler, vil de foreslåede bestemmelser, 
navnlig den manglende gratis tildeling af kvoter til el-producenter og den lineære reduktion i 
antallet af kvoter føre til en kraftig stigning i elpriserne og en betydelig stigning i udgifterne 
for økonomien som helhed, hvilket igen vil indebære højere udgifter for borgerne.

Ændringsforslag 478
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
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anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner fra 
begyndelsen af 2010. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

Or. hu

Ændringsforslag 479
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs emissioner i 2008 eller disse 
anlægs gennemsnitlige emissioner i 
perioden 2008-2010. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde foreligger der ikke nogen historiske emissionsoplysninger for perioden 2005-
2007, og der findes ingen krav om, at alle anlæg, der omfattes af fællesskabsordningen fra 
2013, skal opbevare disse oplysninger.  Medlemsstaterne vil være i stand til at forelægge 
verificerede oplysninger fra 2008.
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Ændringsforslag 480
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs emissioner i 2008 eller disse 
anlægs gennemsnitlige emissioner i 
perioden 2008-2010. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde foreligger der ikke nogen historiske emissionsoplysninger for perioden 2005-
2007, og der findes ingen krav om, at alle anlæg, der omfattes af fællesskabsordningen fra 
2013, skal opbevare disse oplysninger.  Medlemsstaterne vil være i stand til at forelægge 
verificerede oplysninger fra 2008.

Ændringsforslag 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
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anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor for at overholde 
mængderne i stk. 1 til 3 og uden at ændre 
den samlede kvotemængde i henhold til 
artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Som berettigelse for de ressourcer, der bruges på fastsættelse af benchmarks, og på grund af 
deres ambitiøse karakter er det nødvendigt at foretage tildelinger i overensstemmelse med de 
kvotemængder, der er beregnet ved anvendelse af disse benchmarks. De mængder, som 
overstiger loftet for sektoren, skal som angivet i disse afsnit dækkes af mængder, der 
bortauktioneres, samt af overskud, der overføres til auktioneringsmængden. I førstnævnte 
tilfælde vil en reduktion i auktioneringsmængderne blive imødegået med en reduktion i 
efterspørgslen, og det kan derfor forventes, at det ikke vil medføre en stigning i kvotepriserne. 
En tydeliggørelse af, at loftet i emissionshandelsordningen overholdes.

Ændringsforslag 482
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Med forbehold af reglerne om gratis 
tildeling af kvoter i denne artikel deles 
den samlede mængde tildelinger, der er 
omhandlet i stk. 4 og 5, mellem de 
forskellige sektorer på grundlag af deres 
andel af de verificerede emissioner i 
perioden 2005-2007. Hvert anlæg inden 
for en sektor kan modtage en tildeling fra 
den mængde, der kan tildeles dens sektor 
på grundlag af de foranstaltninger, der er 
vedtaget efter stk. 1.

Or. en



AM\734873DA.doc 11/86 PE409.657v01-00

DA

Begrundelse

Kommissionen foreslår et bottom-up system til beregning af, hvor mange gratis kvoter, der 
kan tildeles hvert anlæg ved: at fastsætte et benchmark, undersøge hvor meget de samlet 
udgør, når de er omsat til anlæg og tilpasse dem, hvis de overstiger det samlede loft. For at 
fremskynde processen og opnå større forudsigelighed for hver sektor er det mere 
hensigtsmæssigt med et top-down system. Kommissionen bør først opdele det samlede loft 
mellem sektorer, som er baseret på verificerede emissioner, og derefter fastsætte benchmark 
for sektoren med henblik på at fastslå, hvor mange kvotemængder hvert anlæg i en sektor skal 
modtage.

Ændringsforslag 483
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fem procent af den samlede mængde 
fællesskabskvoter, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 9 og 9a i 
perioden 2013-2020, sættes til side til 
nytilkomne, jf. de regler, der vedtages i 
henhold til stk. 1.

To procent af den samlede mængde 
fællesskabskvoter, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 9 og 9a i 
perioden 2013-2020, sættes til side til 
nytilkomne, jf. de regler, der vedtages i 
henhold til stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Fem procent af kvoterne er ret meget i forhold til størrelsen af reserven for nytilkomne og vil 
reducere antallet af kvoter, der er disponible til gratis tildeling.

Ændringsforslag 484
Chris Davies

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de investeringer, som finansieres fra 
denne reserve, skal ledsages af en 
uafhængig ingeniørmæssig og økonomisk 
vurdering af forslaget, hvoraf det klart 
fremgår, at det nye anlæg vil have en 
produktion, som er mindst 70 % mindre 
CO2  end tilsvarende måder at opnå den 
samme produktion. Der skal også 
anmodes om en uafhængig 
ingeniørmæssig vurdering efter 
overtagelsen af det nye anlæg for at 
verificere, at det nye anlæg producerer 
mindst 50 % mindre CO2 pr. 
produktionsenhed end øvrige anlæg i EU. 
Såfremt der i den uafhængige vurdering 
efter overtagelsen nås til en anden 
konklusion, da vil dette anses for en 
manglende overholdelse og omfattet af 
artikel 16, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Den gratis tildeling til nytilkomne skal rettes mod den mindst CO2-intensive produktion pr. 
produktionsenhed. Målingen af CO2 pr. produktionsenhed kanaliserer nye investeringer over 
i de mest effektive og mindst CO2-udledende produktionsmetoder. Alle nye anlæg bliver 
derfor nødt til før og efter at bevise, at de overholder dette krav.

Ændringsforslag 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.

udgår
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Or. pl

Begrundelse

Restgasser fra produktionsprocesser skal bruges, så snart at de er produceret. Anvendelsen af 
disse gasser bidrager til at bevare ressourcerne og mindske CO2-emissionerne. El, der 
produceres på denne måde, bør være omfattet af auktionering.

Ændringsforslag 486
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.

udgår

Or. pl

Begrundelse

For de økonomier, som er baseret på fossile brændsler, vil de foreslåede bestemmelser, 
navnlig den manglende gratis tildeling af kvoter til elproducenter og den lineære reduktion i 
antallet af kvoter føre til en kraftig stigning i elpriserne og en betydelig stigning i udgifterne 
for økonomien som helhed, hvilket igen vil indebære højere udgifter for borgerne.

Ændringsforslag 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.

Kommissionen offentliggør inden den 30. 
juni 2010 fællesskabsdækkende og fuldt 
harmoniserede regler for tildelingen af 
reserven til nytilkomne, som er oprettet og 
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vedtaget efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel [23, stk. 3].
For de sektorer og delsektorer, som ikke 
er omfattet af bestemmelserne i denne 
artikels stk. 8 og 9 og artikel 10b i hvert 
følgende år, tilpasses den samlede 
tildeling til disse anlæg med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.

Or. en

Begrundelse

Det skal udformes klart definerede, fællesskabsdækkende regler for tildelingen af reserven til 
nytilkomne med regler om, at den gratis tildeling anvendes i overensstemmelse med de regler, 
som gælder for eksisterende anlæg.

Ændringsforslag 488
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

udgår

Or. en

Begrundelse

Auktionering af CO2-kvoter til el-produktion udgør en unødvendigt stor omkostningsbyrde for 
forbrugerne. En mekanisme med gratis tildelinger baseret på benchmarks og den faktiske 
produktion er en mere effektiv emissionshandelsordning.
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Ændringsforslag 489
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den gradvise indførelse af auktionsordningen inden for energisektoren, der er foreslået for 
andre sektorer, er nødvendig begyndende med 80 % gratis tildeling i 2013 for først at nå op 
på 100 % fuld auktionering i 2020. Den vigtigste begrundelse for dette er, at EU's 
energimarked ikke er fuldt integreret. De eksisterende isolerede markeder vil forhindre den 
overførsel af kapacitet, som er nødvendig for at udligne virkningerne af, at der indføres en 
100 % auktionering af el-produktionen. Den gradvise auktionering vil gøre det muligt at 
forbedre energieffektiviteten og tilpasse el-produktionen til den højere efterspørgsel, som det 
nye IPPC-direktiv (direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) 
medfører.

Ændringsforslag 490
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 491
Holger Krahmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles en gratis kvote på 25 % af 
emissionerne i forbindelse med 
nytilkomnes el-produktion. Tildelingen 
baseres på brændstofspecifikke 
benchmark og på den bedste tilgængelige 
teknologi.

Or. en

Begrundelse

Ingen gratis kvoter vil medføre en enorm hindring for investeringer, og desuden vil 
værdifulde muligheder for at reducere CO2 som følge af øget energieffektivitet via nye 
kraftværker gå tabt. Dette ændringsforslag vil føre til, at byrden for driftsledere reduceres, og 
at incitamenter til at udfase gamle anlæg bevares. 

Ændringsforslag 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, undtagen for elektricitet, der 
produceres i forbindelse med industrielt 
varmeforbrug eller produceres af rester 
fra en industriel proces, forudsat at det er 
til eget forbrug for anlæggets driftsleder. 
Disse tildelinger tildeles efter de samme 
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tildelingsprincipper som dem, der 
anvendes på den pågældende 
industriaktivitet som anført i bilag I.
Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændgas, skal alle 
kvoterne imidlertid tildeles gratis 
driftslederen på det anlæg, der genererer 
røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper som anvendes på 
dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

El og varme, der produceres i forbindelse med industriprocesser, eller som produceres af 
affald, er miljøvenlige energiforsyningsløsninger for disse industriprocesser. CO2, der 
frembringes som følge af brugen af røggasser, hænger uløseligt sammen med de anlæg, der 
producerer disse gasser, og må derfor tildeles det anlæg, der genererer røggassen. Dette er i 
overensstemmelse med punkt 92 i KOM(2003)0830. Det fremmer også fastsættelsen af 
benchmarks, hvis anvendelse nedbringer kulstofanvendelsen og dermed frembringelsen af 
røggas. I modsætning hertil vil auktionering belaste disse anlæg unødigt og forhindre en 
effektiv udnyttelse af røggas.

Ændringsforslag 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, undtagen for elektricitet, der 
produceres af røggasser fra en industriel 
produktionsproces.

Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, skal kvoter 
tildeles driftslederen af det anlæg, der 
frembringer røggassen med de samme 
tildelingsprincipper som dem, der finder 
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anvendelse for dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

Røggas fra produktionsprocesser skal bruges umiddelbart efter deres produktion. For at sikre 
en effektiv genindvinding af dem må der tillades maksimal fleksibilitet ved brugen af disse 
gasser. Brugen af røggasser fra produktionsprocesser til el-produktion bidrager til bevarelse 
af ressourcerne og nedbringelse af CO2-emissionerne. Elektricitet produceret under disse 
særlige forhold bør udelukkes fra auktionering.

Ændringsforslag 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, undtagen for elektricitet, der 
produceres af restgasser fra en 
produktionsproces.

Når en restgas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, skal kvoter 
tildeles driftslederen af det anlæg, der 
frembringer restgassen med anvendelse af 
de samme regler, som dem, der finder 
anvendelse for det pågældende anlæg.

Or. pl

Begrundelse

Restgasser fra produktionsprocesser skal bruges, så snart at de er produceret. Anvendelsen af 
disse gasser bidrager til at bevare ressourcerne og mindske CO2-emissionerne. Elektricitet, 
der produceres på denne måde, bør ikke være omfattet af auktionering.
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Ændringsforslag 495
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, undtagen for elektricitet, der 
fremstilles i forbindelse med industrielt 
varmeforbrug eller fremstilles af rester fra 
en industriel proces. Disse tildelinger 
tildeles efter de samme 
tildelingsprincipper som dem, der 
anvendes på den pågældende 
industriaktivitet som anført i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Industrien har både af miljøårsager og økonomiske årsager investeret i kombineret varme- og 
elproduktion og energiproduktion af industrielt affald på stedet. Denne aktivitet blev 
yderligere fremmet som en løsning på de ikke-liberaliserede energimarkeder og fremmes af 
direktivet om kombineret varme- og elproduktion. I forslaget antages det, at al elektricitet 
skal behandles efter de samme tildelingsprincipper. Kombineret varme- og elproduktion fra 
industrielle processer har til formål at efterkomme efterspørgslen efter disse industrielle 
processer eller at opnå miljøløsninger. Den bør derfor behandles anderledes end normal 
kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 496
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
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produktion. produktion, undtagen for elektricitet, der 
fremstilles til eget forbrug via højeffektiv 
kraftvarmeproduktion jf. definitionen i 
direktiv 2004/8/EF eller fremstilles af 
røggas fra en industriel proces. Disse 
kvoter tildeles efter de samme 
gennemførelsesforanstaltninger som dem, 
der er omhandlet i denne artikels stk. 7 og 
8, som finder anvendelse på 
hovedindustriprocessen.

Or. en

Begrundelse

I de senere år har industrien investeret i en højeffektiv produktion af el og varme (kombineret 
varme- og elproduktion) og i kraftvarmeproduktion af industrielt affald på stedet. I dette 
forslag antages det, at al elektricitet skal behandles efter de samme tildelingsprincipper, fordi 
det forudsættes, at der findes et enkelt elektricitetsmarked. Dette er en misforståelse. El og 
varme, der produceres i forbindelse med industriprocesser, fremstilles for at opfylde behovet i 
forbindelse med disse processer. Den industrielle energiproduktion skal tildeles kvoter i 
overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse på den pågældende sektor, da de 
udgør en væsentlig del af denne sektor.

Ændringsforslag 497
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, medmindre de tildeles i 
forbindelse med kombineret el- og 
varmeproduktion for at imødekomme 
landets egne behov.

Or. de
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Ændringsforslag 498
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion, medmindre de tildeles i 
forbindelse med kombineret el- og 
varmeproduktion for at imødekomme 
landets egne behov.

Or. de

Begrundelse

Kombineret el- og varmeproduktion er den mest økonomiske metode til produktion af såvel 
elektricitet som varme fra primære energikilder. Denne omstændighed udnyttes navnlig af 
mange medlemsstater. For at undgå yderligere byrder for kraftvarmeværker og indføre 
incitamenter for nye anlæg, bør fuld auktionering begrænses til anlæg, der producerer 
elektricitet i energisektoren.

Ændringsforslag 499
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 harmoniserede regler for 
tildeling af kvoter til nytilkomne samt 
regler i forbindelse med optimeringen af 
produktionsapparatet - pooling, lukning 
og overførsel inden for EU - som er 
udfærdiget og vedtaget i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol, der er 



PE409.657v01-00 22/86 AM\734873DA.doc

DA

omhandlet i artikel 23, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne om tildeling af kvoter til nytilkomne, bestemmelserne om lukning og 
overførsel af kvoter fra anlæg, som er blevet lukket til nye anlæg i EU og bestemmelserne om 
pooling skal fastlægges på fællesskabsplan samtidig med reglerne for gratis tildelinger til 
eksisterende anlæg.

Ændringsforslag 500
Avril Doyle, Linda McAvan og Chris Davies

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Højst 500 mio. kvoter i reserven for 
nytilkomne tildeles store kommercielle 
demonstrationsprojekter, som foretager 
lagring og geologisk lagring af kuldioxid 
på EU's område eller i udviklingslande og 
tredjelande med en overgangsøkonomi, 
som ratificerer den kommende 
internationale aftale. 
Kvoterne tildeles projekter, som fremmer 
den bedst mulige udvikling og på 
geografisk afbalancerede steder i hele EU 
af en lang række teknologier til 
kulstofseparation og -lagring, der gør 
brug af forskellige steder for geologisk 
lagring. Deres tildeling er afhængig af 
den verificerede forebyggelse af CO2-
emissioner ved hjælp af brug af geologisk 
lagring.
Kommissionen foreslår strukturer og 
procedurer for at identificere projekter og 
tildele kvoter. Den bestræber sig på at 
sikre, at der forelægges overbevisende 
fremskridt med at tildele kontrakterne om 
udarbejdelse af tolv store kommercielle
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demonstrationsprojekter inden afholdelse 
af UNFCCC-parternes møde i København 
i november 2009.

Or. en

(Krydshenvisning til æf 22 i PR/727283)

Begrundelse

EU skal indtage en førerposition i udviklingen af teknologien til kulstofseparation og 
-lagring, hvis det skal kunne overtale Kina og andre betydelige kulforbrugende lande til at 
ratificere en international aftale om betydeligt at reducere CO2-emissionerne.  Dette 
ændringsforslag skal ses inden for rammerne af EU's emissionsloft for at indføre en hurtig, 
sikker og europæisk finansieringsmekanisme, for at de første iværksættere af 
kulstofseparation og -lagringsprojekter kan finansiere udviklingsudgifterne, som medfører, at 
teknologien i begyndelsen er urentabel. Den vil udgøre grundlaget for efterfølgende 
forhandlinger om enkeltheder med Rådet.

Ændringsforslag 501
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. 60 mio. kvoter ud af højst 600 mio. 
kvoter fra reserven for nytilkomne tildeles 
store kommercielle 
demonstrationsfaciliteter, som foretager 
lagring og geologisk lagring af kuldioxid 
på EU's område eller i udviklingslande og 
tredjelande med en overgangsøkonomi, 
som ratificerer den kommende 
internationale aftale. 
Kvoterne tildeles projekter, som skal 
gennemføres ved hjælp af ordninger, som 
foreslås af Kommissionen, og de skal 
sikre, at en lang række teknologier 
udvikles med henblik på den bedste 
mulige værdi. Deres tildeling er afhængig 
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af den faktiske geologiske lagring af 
kuldioxid. De kvoter, som ikke opfylder 
tildelingsbetingelserne, skal være til 
rådighed i reserven for nytilkomne.
Kommissionen bestræber sig på at sikre, 
at kontrakterne til udarbejdelse af tolv 
store demonstrationsfaciliteter er tildelt 
inden afholdelsen af UNFCCC-mødet i 
København i november 2009. 

Or. en

(Krydshenvisning til æf 22 i PR/727283)

Ændringsforslag 502
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. 60 mio. kvoter tildeles hvert år fra 
Fællesskabets reserve – højst 600 mio. 
kvoter – til mindst tolv 
demonstrationsanlæg, der foretager 
separation og lagring under jorden af 
kuldioxid. De skal tildeles projekter, som 
gennemføres på grundlag af aftaler, der 
foreslås af Kommissionen, og som 
arbejder for at udvikle en lang række 
teknologier og lagringsmåder, samtidig 
med at omkostningseffektiviteten 
maksimeres. Deres tildeling afhænger af 
den faktiske kuldioxidmængde, som 
lagres geologisk.

Or. de
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(Krydshenvisning til æf 22 i PR/727283)

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør fremme etableringen af demonstrationsanlæg, som der skal træffes 
afgørelse om snarere før end senere.

Ændringsforslag 503
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. 60 mio. kvoter i reserven til 
nytilkomne reserveres indtil den 31. 
december 2015 og tildeles de første tolv 
anlæg, der har påbegyndt kommerciel 
separation og geologisk lagring af 
kuldioxidemissioner på en bæredygtig 
måde inden denne dato, idet der tildeles 
en kvote for hver ton, der lagres 
permanent senest i 2016. Kommissionen 
udvælger disse tolv anlæg inden den 1. 
januar 2013. Denne mulighed gælder for 
anlæg overalt i EU eller i tredjelande, der 
har ratificeret den kommende 
internationale aftale.

Or. en

(Krydshenvisning til æf 22 i PR/727283)

Begrundelse

Kulstofseparation skal udvikles på en bæredygtig måde, og Europa-Parlamentet bør fremme 
bæredygtighed, når det er hensigtsmæssigt.
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Ændringsforslag 504
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. 60 mio. kvoter i reserven til 
nytilkomne reserveres indtil den 31. 
december 2015 og tildeles de første tolv 
anlæg, der har påbegyndt kommerciel 
separation og geologisk lagring af 
kuldioxidemissioner inden denne dato, 
idet der tildeles en kvote for hver ton CO2, 
der lagres permanent senest i 2016. 
Kommissionen udvælger disse tolv anlæg 
inden den 1. januar 2013.

Or. en

(Krydshenvisning til æf 22 i PR/727283)

Begrundelse

Tydeliggørelse.

Ændringsforslag 505
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], 
i 2013 udgøre 80 % af den mængde, der 
er fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 

udgår
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mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

Or. en

Begrundelse

Auktionering inden for emissionshandelsordningen betyder maksimale udgifter for alle 
forbrugere uden ekstra fordele med hensyn til CO2-reduktion. Det betyder intet andet end en 
ny afgift på CO2, som skal betales af forbrugerne. For at kunne spare op til 55 milliarder 
euro om året for EU's forbrugere og for at holde elpriserne 20-30 euro/MWh lavere uden at 
anfægte emissionshandelsordningens effektivitet, bør den ikke være baseret på auktionering. 
Gratis tildelinger baseret på benchmarks og faktisk produktion kan udgøre et 
omkostningseffektivt og miljømæssigt effektivt instrument.

Ændringsforslag 506
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [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, til den er nul i 2020.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kapitlet, der henviser til tildeling af kvoter, som bygger på benchmarkmetoder, indeholder 
denne løsning.
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Ændringsforslag 507
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [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, til den er nul i 2020.

udgår

Or. en

Begrundelse

Gratis tildelinger i en overgangsperiode tillades kun, hvis der ikke nås frem til nogen 
international aftale. Tildelinger bør da baseres på benchmarks for at sikre lige vilkår helst i 
form af CO2-emissioner pr. produktionsenhed. De omfatter brændstofforbrug, brændstoftype 
og proceseffektivitet i CO2-effektive teknologier. Den præcise udformning og opdatering af 
benchmarks er imidlertid kun relevant på et senere tidspunkt, når de internationale aftaler er 
indgået.

Ændringsforslag 508
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], 
i 2013 udgøre 80 % af den mængde, der 
er fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 

7. For de anlæg, der er anført i bilag 1 i 
direktivet, fastlægges ensartede 
benchmarks i hele Fællesskabet. Disse 
vedtages og kontrolleres inden for 
rammerne af en harmoniseret 
fremgangsmåde. På basis af disse 
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mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

benchmarks modtager anlæggene 100 % 
gratis tildeling. De anlæg, som ikke 
producerer elektricitet med kombineret 
kraftvarme, udelukkes fra denne gratis 
tildeling.

Or. de

Begrundelse

I industrielle produktionsanlæg er det til stadighed nødvendigt at optimere 
energieffektiviteten for at kunne klare sig i den internationale konkurrence. På grund af det 
internationale konkurrencepres kan omkostninger, der opstår ved emissionshandel, der er 
begrænset til Europa, ikke videregives i produkterne. Dette ville påvirke konkurrenceevnen og 
medføre en flytning af produktionen til lande uden disse omkostninger på grund af 
klimabeskyttelsesprogrammer.

Ændringsforslag 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [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, 
til den er nul i 2020.

7. Indtil en international aftale træder i 
kraft og med forbehold af artikel 10b og 
28, skal den mængde gratis kvoter til 
anlæg, der ikke er dækket af stk. 2, i 2013 
og alle de efterfølgende år udgøre 100 %
af den mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med foranstaltningerne i 
stk. 1, og uden at den samlede 
kvotemængde i henhold til artikel 9 
ændres.

Or. en

Begrundelse

Fremstillingsvirksomhederne er generelt udsat for voldsom international konkurrence. 
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Auktionering påfører disse virksomheder og hele EU's økonomi uoverskuelige risici, til trods 
af den ikke bidrager til direktivets miljømålsætninger. Loftet er sat til 21 % og opnås med 
eller uden auktionering ved en konstant reducering af de til rådighed værende kvoter. Derfor 
bør fremstillingsvirksomhederne modtage gratis kvoter baseret på benchmarks, indtil en 
international aftale træder i kraft, som fastlægger lige vilkår mellem konkurrenter i en global 
målestok.

Ændringsforslag 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør
af stk. 3 til 6 [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, 
til den er nul i 2020.

7. Indtil en international aftale er trådt i 
kraft, skal den mængde gratis kvoter til 
anlæg, der ikke er dækket af stk. 2, i 2013 
og alle de efterfølgende år udgøre 100 %
af den mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med foranstaltningerne i 
stk. 1, og uden at den samlede 
kvotemængde i henhold til artikel 9 
ændres.

Or. en

Begrundelse

Fremstillingsvirksomhederne skal modtage 100 % af de gratis tildelinger af 
emissionstilgodehavender på grundlag af benchmarkmetoden for at undgå, at de bliver stillet 
konkurrencemæssigt dårligere end virksomheder uden for EU, som ikke er omfattet af 
tilsvarende emissionsreduktioner. Gratis tildeling ændrer eller reducerer ikke på nogen måde 
målet om emissionsreduktion på 21 %, som er tildelt sektoren berørt af 
emissionshandelsordningen, idet antallet af emissionsrettigheder er den samme som i tilfælde 
af en tildeling, som er baseret på auktionering.
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Ændringsforslag 511
Peter Liese

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør
af stk. 3 til 6 [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, til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter i 2013 udgøre 100 %
af den mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 1 til 3.

Kommissionen tager denne procentdel op 
til revision i 2020 og derefter hvert 4. år. 
Denne revision tager hensyn til de 
observerede miljømæssige og økonomiske 
virkninger. Der foretages høring af alle 
relevante arbejdsmarkedsparter. 
Foranstaltninger truffet af Kommissionen 
efter denne revision, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Or. en

Begrundelse

Auktionering anvendes ud fra den forudsætning, at det er muligt at videreføre 
omkostningerne. Virkningerne af disse for anlæg, som har risiko for kulstoflækage, kan være 
betydelige. Denne virkning styrkes af, at der er forskellige muligheder for videreførelse af 
omkostninger mellem el-producerende anlæg og fremstillingsvirksomheder. Auktionering bør 
derfor ikke indføres for fremstillingsvirksomheder. Formålet er at præcisere behovet for at 
foretage tildelinger i overensstemmelse med de kvotemængder, der er beregnet ved 
anvendelse af benchmarks.
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Ændringsforslag 512
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [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, 
til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 80 % af den mængde, der er fastlagt 
i overensstemmelse med foranstaltningerne 
i stk. 1.

Or. pl

Begrundelse

For de økonomier, som er baseret på fossile brændsler, vil de foreslåede bestemmelser, 
navnlig den manglende gratis tildeling af kvoter til el-producenter og den lineære reduktion i 
antallet af kvoter, føre til en kraftig stigning i elpriserne og en betydelig stigning i udgifterne 
for økonomien som helhed, hvilket igen vil indebære højere udgifter for borgerne.

Ændringsforslag 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [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, til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter udgøre 100 % af den 
mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med dennes artikels stk. 
1 til 3, i 2013 og derefter mindskes den 
gratis tildeling hvert år med lige store 
mængder, til den er 80 % i 2020
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Kommissionen foretager en ny 
undersøgelse af dette tal i 2020. Der bør 
foretager yderligere undersøgelser hvert 
4. år. Undersøgelsen tager hensyn til 
indvirkningen på det naturlige miljø og de 
økonomiske virkninger. Der foretages 
høring af alle relevante 
arbejdsmarkedsparter. Denne 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
23, stk. 3.

Or. pl

Begrundelse

Handelen er baseres på en antagelse om, at omkostningerne kan udlignes. Følgerne af disse 
bestemmelser for anlæg, som har risiko kulstoflækage kan være betydelige, ikke mindst som 
følge af de forskellige muligheder, som energiproducenter og fremstillingssektoren har for at 
udligne omkostningerne. Handelen i fremstillingssektoren bør følges meget nøje og på 
grundlag af økonomiske analyser. Dette skyldes, at der er brug for en fordeling, som bygger 
på emissionskvoter, der er fastlagt i overensstemmelse med de anvendte benchmarks.

Ændringsforslag 514
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [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, til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter i 2013 udgøre 100 % 
af den mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 1 til 3, og 
derefter mindskes den gratis tildeling hvert 
år med lige store mængder, til den er 80 %
i 2020

Kommissionen tager denne procentdel op 
til revision i 2020 og derefter hvert 4. år. 
Denne revision tager hensyn til de 
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observerede miljømæssige og økonomiske 
virkninger. Der foretages høring af alle 
relevante arbejdsmarkedsparter. 
Foranstaltninger truffet af Kommissionen 
efter denne revision, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Or. en

Begrundelse

Auktionering anvendes ud fra den forudsætning, at det er muligt at videreføre 
omkostningerne. Virkningerne af disse for anlæg, som har risiko for kulstoflækage, kan være 
betydelige. Denne virkning styrkes af, at der er forskellige muligheder for videreførelse af 
omkostninger mellem el-producerende anlæg og fremstillingsvirksomheder. Auktionering bør 
derfor indføres meget forsigtigt for fremstillingsvirksomheder og ledsages af en økonomisk 
undersøgelse. Formålet er at præcisere behovet for at foretage tildelinger i overensstemmelse 
med de kvotemængder, der er beregnet ved anvendelse af benchmarks.

Ændringsforslag 515
Irena Belohorská

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [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, til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter i 2013 udgøre 100 % 
af den mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 1 til 3, og 
derefter mindskes den gratis tildeling hvert 
år med lige store mængder, til den er 80 %
i 2020

Kommissionen tager denne procentdel op 
til revision i 2020 og derefter hvert 4. år. 
Denne revision tager hensyn til de 
observerede miljømæssige og økonomiske 
virkninger. Der foretages høring af alle 
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relevante arbejdsmarkedsparter. 
Foranstaltninger truffet af Kommissionen 
efter denne revision, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Or. en

Begrundelse

Auktionering anvendes ud fra den forudsætning, at det er muligt at videreføre 
omkostningerne. Virkningerne af disse for anlæg, som har risiko for kulstoflækage, kan være 
betydelige. Denne virkning styrkes af, at der er forskellige muligheder for videreførelse af 
omkostninger mellem el-producerende anlæg og fremstillingsvirksomheder. Auktionering bør 
derfor indføres meget forsigtigt for fremstillingsvirksomheder og ledsages af en økonomisk 
undersøgelse. Formålet er at præcisere behovet for at foretage tildelinger i overensstemmelse 
med de kvotemængder, der er beregnet ved anvendelse af benchmarks.

Ændringsforslag 516
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [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, 
til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 100 % af den mængde, der er 
fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
justeres den gratis tildeling med den 
lineære faktor som omhandlet i artikel 9.

Or. de

Begrundelse

Produktionsanlæg søger konstant at forbedre deres effektivitet, idet konkurrencepresset på 
internationalt plan øges. Der er opnået nogle fremskridt med at reducere CO2-emissioner 
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som følge af selvregulerende foranstaltninger. For ikke at bringe det europæiske 
industriområde i fare bør der vælges en forsvarlig reduktion af den gratis mængde. Da den 
lineære faktor som omhandlet i artikel 9 i sig selv er et ambitiøst reduktionsmål, er der 
incitamenter til yderligere reduktion af emissionerne samt muligheder for nye investeringer.

Ændringsforslag 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [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, 
til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 4 til 6 [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, 
til den er nul i 2020.

Or. en

Begrundelse

Den gratis tildeling til kraftvarme bør bevares for at øge fjernvarmens konkurrenceevne.

Ændringsforslag 518
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 80 % af den mængde, der er fastlagt 

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 80 % af den mængde, der er fastlagt 
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i overensstemmelse med foranstaltningerne 
i stk. 1, og derefter mindskes den gratis 
tildeling hvert år med lige store mængder, 
til den er nul i 2020.

i overensstemmelse med foranstaltningerne 
i stk. 1, og derefter mindskes den gratis 
tildeling hvert år med 5 %.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt med en mere gradvis tilgang med hensyn til den andel af kvoter, som skal 
auktioneres, idet den nuværende hastighed kan undergrave de berørte virksomheder. 
Reduktionen på 5 % årligt vil gøre det muligt for virksomhederne mere effektivt at planlægge 
deres investeringer i foranstaltninger til at reducere drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag 519
Peter Liese, Matthias Groote

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [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, 
til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [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, 
til den er nul i 2020. Fra 2014 skal de 
gratis kvoter, der gives til 
luftfartsoperatører i medfør af artikel 3d, 
nr. 2, 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 
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revision.

Ændringsforslag 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af denne artikels stk. 3 i 2013, 
udgøre 100 % af den mængde, der er 
fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Den gratis tildeling til kraftvarme bør bevares for at øge fjernvarmens konkurrenceevne.

Ændringsforslag 521
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Som en logisk følge af de i stk. 7 fastlagte tildelingsordninger er disse ordninger ikke mere 
nødvendige.

Ændringsforslag 522
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

udgår

Or. en

Begrundelse

Auktionering inden for emissionshandelsordningen betyder maksimale udgifter for alle 
forbrugere uden ekstra fordele med hensyn til CO2-reduktion. Det betyder intet andet end en 
ny afgift på CO2, som skal betales af forbrugerne. For at kunne spare op til 55 milliarder 
euro om året for EU's forbrugere og for at holde elpriserne 20-30 euro/MWh lavere uden at 
anfægte emissionshandelsordningens effektivitet, bør den ikke være baseret på auktionering. 
Gratis tildelinger baseret på benchmarks og faktisk produktion kan udgøre et 
omkostningseffektivt og miljømæssigt effektivt instrument.

Ændringsforslag 523
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 

udgår
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kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag med koordinerende sigte.

Ændringsforslag 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

udgår

Or. en

Begrundelse

Fremstillingsvirksomheder er generelt udsat for skarp international konkurrence. 
Auktionering påfører disse virksomheder og hele EU's økonomi uoverskuelige risici, hvor den 
ikke bidrager til direktivets miljømæssige målsætninger. Loftet er sat til 21 % og opnås med 
eller uden auktionering ved en konstant reducering af de til rådighed værende kvoter. Derfor 
bør fremstillingsvirksomhederne modtage gratis kvoter baseret på benchmarks, indtil en 
international aftale træder i kraft, som fastlægger lige vilkår mellem konkurrenter i en global 
målestok.
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Ændringsforslag 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

udgår

Or. en

Begrundelse

Fremstillingsvirksomhederne skal modtage 100 % af de gratis tildelinger af 
emissionstilgodehavender på grundlag af benchmarkmetoden for at undgå, at de bliver stillet 
konkurrencemæssigt dårligere end virksomheder uden for EU, som ikke er omfattet af 
tilsvarende emissionsreduktioner. Gratis tildeling ændrer eller reducerer ikke på nogen måde 
målet om emissionsreduktion på 21 %, som er tildelt sektoren berørt af 
emissionshandelsordningen, idet antallet af emissionsrettigheder er den samme som i tilfælde 
af en tildeling, som er baseret på auktionering.

Ændringsforslag 526
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6. Gratis tildeling på 
anlægget baseres på et benchmark med 
hensyn til ton pr. CO2-ækvivalenter pr. 
produktionsenhed. Andre 
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konstruktionskarakteristika for dette 
benchmark er fastsat i stk. 1.
Disse specifikke sektorer eller delsektorer, 
hvor det er behørigt dokumenteret, at der 
er en risiko for kulstoflækage, og hvor en 
stor andel af produktionsomkostningerne 
udgøres af el og produceres på en effektiv 
måde, kan modtage 80 % i gratis 
tildelinger for at tage el-forbruget i 
produktionsprocessen med i betragtning, 
uden at den samlede mængde kvoter 
ændres.

Or. en

Begrundelse

Gratis tildelinger i en overgangsperiode tillades kun, hvis der ikke nås frem til nogen 
international aftale. Tildelinger bør da baseres på benchmarks for at sikre lige vilkår helst i 
form af CO2-emissioner pr. produktionsenhed. De omfatter brændstofforbrug, brændstoftype 
og proceseffektivitet i CO2-effektive teknologier. Den præcise udformning og opdatering af 
benchmarks er imidlertid kun relevant på et senere tidspunkt, når de internationale aftaler er 
indgået.

Ændringsforslag 527
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter 
svarende til 100 % af den mængde, der er 
fastlagt i henhold til stk. 2 til 6, indtil der 
er blevet indgået en international aftale, 
som på grundlag af kriterierne i dette 
direktivs artikel 28, stk. 1, anses for 
tilfredsstillende.

Or. fr
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Begrundelse

Det bør præciseres i selve direktivet, at de sektorer og industrier, som er udsat for en risiko 
for kulstoflækage skal tildeles gratis kvoter, indtil der er blevet indgået en tilfredsstillende 
international aftale. Denne bestemmelse er afgørende med henblik på at sikre 
investeringsplanlægningen inden for EU.

Ændringsforslag 528
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg, som er direkte eller
indirekte udleder, i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til et resultatniveau, som er 
baseret på BAT (bedste tilgængelig 
teknik), der fastsættes på fællesskabsplan.

Or. hu

Ændringsforslag 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. Jf. artikel 10b, i 2013 og hvert følgende 
år frem til 2020 tildeles anlæg i sektorer 
med en betydelig risiko for kulstoflækage 
alle gratis kvoter af den mængde, der er 
fastlagt i henhold til stk. 1 til 3 og uden at 
ændre den samlede mængde kvoter i 
henhold til artikel 9.
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Or. pl

Begrundelse

Berettigelsen til gratis kvoter skal ikke være afhængig af et bestemt år, men af risikoen for 
kulstoflækage. Hvis denne risiko ikke fastslås, da vil alle kvoter, som er fastsat på grundlag af 
benchmarks være gratis., da vil alle kvoter, som er fastsat på grundlag af benchmarks være 
gratis. Dette skyldes det forhold, at alle kvoter skal i overensstemmelse med benchmarks, 
overholde grænserne for sektoren i forbindelse med emissionshandelsordningen.

Ændringsforslag 530
Peter Liese

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. Jf. artikel 10b, i 2013 og hvert følgende 
år tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage alle
gratis kvoter, der er fastlagt i henhold til 
stk. 1 til 3 og uden at ændre den samlede 
mængde kvoter i henhold til artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Berettigelsen til gratis kvoter må ikke være afhængig af et bestemt år, men af risikoen for 
kulstoflækage. Hvis det fastslås, at der er en risiko for kulstoflækage, skal alle kvoter som 
beregnet ifølge benchmarkene være gratis. Afklaring af, at tildeling ifølge benchmarks skal 
være i overensstemmelse med emissionshandelsordningens sektorloft. 

Ændringsforslag 531
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

8. Jf. artikel 10b, i 2013 og hvert følgende 
år tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage alle
gratis kvoter, der er fastlagt i henhold til 
stk. 1 til 3 og uden at ændre den samlede 
mængde kvoter i henhold til artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Berettigelsen til gratis kvoter må ikke være afhængig af et bestemt år, men af risikoen for 
kulstoflækage. Hvis det fastslås, at der er en risiko for kulstoflækage, skal alle kvoter som 
beregnet ifølge benchmarkene være gratis. Afklaring af, at tildeling ifølge benchmarks skal 
være i overensstemmelse med emissionshandelsordningens sektorloft.

Ændringsforslag 532
Irena Belohorská

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.

8. Jf. artikel 10b, i 2013 og hvert følgende 
år tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage alle
gratis kvoter, der er fastlagt i henhold til 
stk. 1 til 3 og uden at ændre den samlede 
mængde kvoter i henhold til artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Berettigelsen til gratis kvoter må ikke være afhængig af et bestemt år, men af risikoen for 
kulstoflækage. Hvis der fastslås, at der er en risiko for kulstoflækage, skal alle kvoter som 
beregnet ifølge benchmarkene være gratis. Afklaring af, at tildeling ifølge benchmarks skal 
være i overensstemmelse med emissionshandelsordningens sektorloft.
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Ændringsforslag 533
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage i forbindelse med 
overførsel af produktion med høje 
emissioner til tredjelande eller områder i 
EU, som ikke er omfattet af 
fællesskabsordningen, gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring sikrer, at varmesystemer, som skal begrænse deres muligheder for at 
videreføre omkostningerne i forbindelse med deltagelsen i EU's emissionshandelsordning til 
slutbrugere under markedsforhold, behandles lige, mens hovedparten af sektoren har anlæg 
med en kapacitet på mindre 20 Mw og dermed ikke deltager i emissionshandelsordningen. 
Denne ændring fremhæver muligheden for kulstoflækage fra ordningen, hvilket EU bør være 
særlig opmærksom på.

Ændringsforslag 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer eller delsektorer
med en betydelig risiko for kulstoflækage 
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til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

gratis kvoter på op til 100 % af den 
mængde, der er fastlagt i henhold til stk. 2 
til 6 og artikel 10b.

Or. en

Begrundelse

Den betydelige risiko for kulstoflækage skyldes både, at direkte emissioner medtages i 
emissionshandelsordningen og i nogle tilfælde som f.eks. ved primærproduktion af aluminium 
af den indirekte virkning af videreførelsen af CO2-omkosninger til elpriserne. For visse 
sektorer skal mængden af de kvoter, der er givet til at afbøde risikoen for kulstoflækage, både 
dække de direkte og indirekte virkninger.

Ændringsforslag 535
Avril Doyle

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. 8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer eller 
delsektorer med en betydelig risiko for 
kulstoflækage gratis kvoter på op til 100 % 
af den mængde, der er fastlagt i henhold til 
stk. 2 til 6.

Or. en

Ændringsforslag 536
Frédérique Ries

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
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risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 1, der er nødvendige for at 
forhindre denne lækage.

Or. en

Begrundelse

Mængden af gratis kvoter bør fastsættes udelukkende ud fra to faktorer:
(1) henvisningen til EU's harmoniserede regler, som f.eks. benchmarks, som omtalt i stk. 1, 
(2) den strengt nødvendige mængde for at forhindre flytning af produktionen eller import af 
varer fra lande, som ikke har en tilsvarende afgift på emissioner.

Ændringsforslag 537
Holger Krahmer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 1, der er nødvendige for at 
forhindre denne lækage.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for kulstoflækage forekommer, når producenter inden for og uden for EU ikke 
udsættes for samme kulstofbegrænsninger. Som følge af en manglende hensigtsmæssig 
international aftale, bør energiintensive industrier, som er udsat for en risiko for 
kulstoflækage, modtage en tilstrækkelig mængde gratis kvoter for at forhindre, at emissioner 
overføres til lande, som ikke pålægger tilsvarende emissionsbegrænsninger for deres lokale 
produktion.
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Ændringsforslag 538
Dorette Corbey

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6. Procentsatsen tager 
hensyn til det omfang, som det er muligt 
for de enkelte anlæg i den pågældende 
sektor at reducere emissionsniveauet ved 
at anvende de mest effektive teknikker og 
under hensyntagen til det uundgåelige 
elforbrug i produktionsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Når procentsatsen for gratis tildelinger i sektorer fastsættes, bør der tages hensyn til 
anvendelsen af de bedste tilgængelige teknikker såvel som til det uundgåelige elforbrug.

Ændringsforslag 539
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6. Dette finder også 
anvendelse på tilsvarende anlæg eller 
virksomheder, som ikke umiddelbart 
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hører ind under en sektor.

Or. de

Begrundelse

Sektorer defineres på nuværende tidspunkt på grundlag af de største aktører inden for de 
enkelte brancher. Dette medfører, at en vigtig faktor overses. Der er 
virksomheder/konglomerater i EU, der har mere komplekse produktionsområder, og som ikke 
kan placeres med sikkerhed i en bestemt sektor. Dette medfører, at de klassificeres i en sektor 
med sektorielle kodekser, der ikke svarer til deres reelle karakteristika.

Ændringsforslag 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

udgår

Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende 
sektor eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:
(a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
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produktionsomkostningerne
(b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at 
anvende de mest effektive teknikker
(c) markedsstrukturen, relevant 
geografisk marked og produktmarked, og 
hvorvidt sektoren er udsat for 
international konkurrence
(d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.
Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. en

Begrundelse

Artikel 10a, stk. 9, er en altafgørende del af foranstaltningerne mod kulstoflækage og bør 
derfor flyttes til artikel 10b.

Ændringsforslag 541
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

udgår

Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
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direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende 
sektor eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:
a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne
b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at 
anvende de mest effektive teknikker
c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence
d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.
Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. de

Begrundelse

Som en logisk følge af de i stk. 7 fastlagte tildelingsordninger er disse ordninger ikke mere 
nødvendige.
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Ændringsforslag 542
Thomas Ulmer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

udgår

Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende 
sektor eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:
(a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne
(b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at 
anvende de mest effektive teknikker
(c) markedsstrukturen, relevant 
geografisk marked og produktmarked, og 
hvorvidt sektoren er udsat for 
international konkurrence
(d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.
Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
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fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. en

Begrundelse

Auktionering inden for emissionshandelsordningen betyder maksimale udgifter for alle 
forbrugere uden ekstra fordele med hensyn til CO2-reduktion. Det betyder intet andet end en 
ny afgift på CO2, som skal betales af forbrugerne. For at kunne spare op til 55 milliarder 
euro om året for EU's forbrugere og for at holde elpriserne 20-30 euro/MWh lavere uden at 
anfægte emissionshandelsordningens effektivitet, bør den ikke være baseret på auktionering. 
Gratis tildelinger baseret på benchmarks og faktisk produktion kan udgøre et 
omkostningseffektivt og miljømæssigt effektivt instrument.

Ændringsforslag 543
Linda McAvan

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 30. september 2009 og hvert 
3. år derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

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

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

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan på fællesskabsplan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter i produktpriserne på 
grundlag af en række rimelige 
kulstofpriser, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til mindre 
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følgende: kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende kvantitative kriterier:

(a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

(a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne beregnet som 
en del af bruttoværditilvæksten, eller i de 
tilfælde, når disse data ikke foreligger på 
et rimeligt niveau som en del af de 
samlede produktionsomkostninger.
b) det kendte niveau for import og eksport 
i den pågældende sektor eller delsektor.
Efter denne vurdering vil det være 
nødvendigt for sektorer, som har en 
betydelig risiko, herunder dem som er på 
grænsen, at tage hensyn til 
auktioneringens virkninger på:
a) den pågældende sektors eller delsektors 
markedsandel
b) lønsomheden som en mulig indikator 
for langsigtede investeringer og/eller 
beslutninger om flytning.
For de sektorer eller delsektorer, som ud 
fra den kvantitative vurdering lader til at 
have en betydelig risiko kulstoflækage, 
bør der foretages en kvalitativ vurdering 
for at fastlægge, hvorvidt disse sektorer 
eller delsektorer faktisk har en betydelig 
risiko og dermed bidrage med oplysninger 
til beslutninger, som træffes i henhold til 
artikel 10b. Den bør omfatte:

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

a) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

b) en vurdering af markedsstrukturen (den 
nuværende og kommende) de relevante 
geografiske markeder og 
produktmarkeder, og hvorvidt sektoren er 
udsat for international konkurrence, 
langsigtede og kortsigtede 
handelshindringer og faktorer, som 
indvirker på beslutninger om placering 
(herunder differentiering med hensyn til 
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produktets kvalitet eller udbydernes 
serviceniveau i Fællesskabet, 
produktstandarder, betydningen af 
nærheden af produkt- og faktormarkeder 
og risikoen for flytning)

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

c) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at fastsætte en klar og gennemsigtig proces for at 
vurdere, hvilke sektorer der har en risiko for kulstoflækage. Dette vil give industrien og andre 
interessenter en større sikkerhed for, hvordan vurderingen vil blive foretaget. Kriterierne er i 
overensstemmelse med de vigtigste akademiske undersøgelser, som er blevet foretaget for at 
vurdere risikoen for kulstoflækage.

Ændringsforslag 544
Avril Doyle

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 

Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
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artikel [23, stk. 3]. artikel [23, stk. 3].
Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan på fællesskabsplan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter i produktpriserne, uden at 
der sker tab af betydelige markedsandele til 
mindre kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende kvantitative kriterier:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne beregnet som 
en del af bruttoværditilvæksten, eller i de 
tilfælde, når disse data ikke foreligger på 
et rimeligt niveau som en del af de 
samlede produktionsomkostninger
b) det kendte niveau for import og eksport 
i den pågældende sektor eller delsektor
c) den pågældende sektors eller delsektors 
markedsandel
d) lønsomheden som en mulig indikator 
for langsigtede investeringer og/eller 
beslutninger om flytning
e) virkningen af videreførelse af CO2-
omkostninger i elpriserne på den berørte 
sektor eller delsektor.
For de sektorer eller delsektorer, som ud 
fra den kvantitative vurdering lader til at 
have en betydelig risiko kulstoflækage, 
bør der foretages en kvalitativ vurdering 
for at fastlægge, hvorvidt disse sektorer 
eller delsektorer faktisk har en betydelig 
risiko, og dermed bidrage med 
oplysninger til beslutninger, som træffes i 
henhold til artikel 10b. Den bør omfatte:

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

a) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 

b) en vurdering af markedsstrukturen (den 
nuværende og forventede) de relevante 
geografiske markeder og 
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konkurrence produktmarkeder samt 
transportomkostninger, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence, langsigtede og kortsigtede 
handelshindringer og faktorer, som 
indvirker på beslutninger om placering 
(herunder differentiering med hensyn til 
produktets kvalitet eller udbydernes 
serviceniveau i Fællesskabet, 
produktstandarder, betydningen af 
nærheden af produkt- og faktormarkeder 
og risikoen for flytning)

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

c) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringsforslag har til formål at fastsætte klare og gennemsigtige kriterier for at 
vurdere, hvilke sektorer der har en risiko for kulstoflækage. Dette vil give industrien og andre 
interessenter en større sikkerhed for, hvordan vurderingen vil blive foretaget. Kriterierne er i 
overensstemmelse med de vigtigste akademiske undersøgelser, som er blevet foretaget for at 
vurdere risikoen for kulstoflækage.

Ændringsforslag 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 9. Senest den 30. juni 2009 og hvert 5. år
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derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

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

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

Enhver sektor, der ikke er omfattet af 
bilag Ia, skal hvert år på grundlag af nye 
markedsoplysninger kunne anmode 
Kommissionen om at genoverveje, om 
sektoren kan betragtes som værende udsat 
for kulstoflækage.

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til
følgende:

Ved den fastlæggelse af de sektorer, der er 
omhandlet i stk. 8, tager Kommissionen 
hensyn til, i hvilket omfang den 
pågældende sektor eller delsektor kan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter gennem produktpriserne, 
uden at der sker tab af enten 
markedsandele, lønsomhed eller 
investeringsmuligheder til den samme 
sektor eller delsektor i lande uden for EU, 
der ikke stiller tilsvarende krav til 
emissionerne. De relevante kriterier er 
bl.a. følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne i 
industrisektorer med en høj CO2-emission 
pr. salgsenhed,

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) nuværende og forventet 
markedsstruktur, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence, under hensyntagen til bl.a. 
transport- og CO2-omkostninger

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
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Fællesskabet, på de berørte sektorer.

da) virkningen af videreførelse af CO2-
omkostninger i elpriserne på den berørte 
sektor eller delsektor.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs
lønsomhed.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte sektorers
lønsomhed.

Or. en

Begrundelse

For at skabe retssikkerhed og økonomisk sikkerhed bør perioden forlænges til 5 år, og datoen 
for den første vurdering bør flyttes til den 30. juni 2009. Hvis markedsoplysningerne viser, at 
der er en kulstoflækage i en sektor, der ikke er blevet betragtet som værende udsat for 
kulstoflækage, bør der kunne findes en løsning, uden at man skal afvente den næste 5-årlige 
revision.

Risikoen for kulstoflækage forekommer, når producenter inden for og uden for EU ikke 
udsættes for samme kulstofbegrænsninger. Dette ændringsforslag sikrer, at der tages hensyn 
til den kommende markedsstruktur og kulstofintensiteten og et produkts 
transportomkostninger.

Ændringsforslag 546
Anne Laperrouze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. 

9. Senest den 30. juni 2009 og hvert 5. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 

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

Enhver sektor, der ikke er omfattet af 
bilag Ia, kan hvert år på grundlag af nye 
markedsoplysninger anmode 
Kommissionen om at genoverveje, om 
sektoren kan betragtes som værende udsat
for kulstoflækage.

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse af de sektorer, der er 
omhandlet i stk. 8, tager Kommissionen 
hensyn til, i hvilket omfang den 
pågældende sektor eller delsektor kan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter i produktpriserne, uden at 
der sker tab af betydelige markedsandele, 
lønsomhed eller investeringsmuligheder 
til den samme sektor eller delsektor, som 
er etableret i lande uden for EU, der ikke 
stiller tilsvarende krav til emissionerne.
Kravene skal omfatte følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne i 
industrisektorer med en høj CO2-emission 
pr. salgsenhed,

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) nuværende og forventet 
markedsstruktur, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence, under hensyntagen til CO2-
og transportomkostninger

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer,

e) virkningen af videreførelse af CO2-
omkostninger i elpriserne på den berørte 
sektor eller delsektor.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 



PE409.657v01-00 62/86 AM\734873DA.doc

DA

kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs
lønsomhed.

kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte sektorers
lønsomhed.

Or. fr

Begrundelse

For at skabe retssikkerhed og økonomisk sikkerhed bør perioden forlænges til 5 år, og datoen 
for den første vurdering bør rykkes frem til den 30. juni 2009. Muligheden for at blive 
klassificeret som værende udsat for en risiko for kulstoflækage vil ikke desto mindre være 
mulig hvert år for de sektorer, som navnlig er berørt af EU's emissionshandelsordning. Hvis 
markedsoplysningerne viser, at der er en kulstoflækage i en sektor, der ikke hidtil er blevet 
klassificeret som værende udsat for kulstoflækage, bør der kunne findes en løsning på 
situationen, uden at man skal afvente den næste revision. 

Ændringsforslag 547
Françoise Grossetête

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. 

9. Senest den 30. juni 2009 og ved 
afslutning af hvert efterfølgende 
revisionsperiode fastlægger Kommissionen 
de sektorer, der er omhandlet i stk. 8, efter 
aftale med de berørte aktører. 

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

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

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele eller 
lønsomhed til mindre kulstofeffektive 
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Fællesskabet, under hensyntagen til
følgende:

anlæg uden for Fællesskabet, der ikke 
træffer tilsvarende foranstaltninger til at 
reducere deres emissioner: Den skal med 
henblik på dette tage hensyn til følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering vil medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne for selve 
produktet eller dets råmaterialer

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for konkurrence på 
internationalt plan eller fællesskabsplan

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende, at de sektorer, der anses for værende udsat for en risiko kulstoflækage som 
resultat af undersøgelsen foretaget af Kommissionens GD for Erhvervspolitik i 1. halvår af 
2008, indgår i selve direktivet, for at procedurerne for behandling af disse sektorer bedre kan 
forudsiges og dermed kan udgøre det størst mulige incitament til investeringer i EU.

Det bør desuden være muligt at færdiggøre denne oversigt senest i juni 2009 efter anmodning 
fra de berørte aktører. Den endelige oversigt bør ikke revideres hvert tredje år, idet dette ville 
medføre en uacceptabel retlig usikkerhed.
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Ændringsforslag 548
Irena Belohorská

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 30. juni 2016 og hvert 4. år 
derefter reviderer Kommissionen bilag 1a. 
Resultaterne af denne revision 
gennemføres i 2020 og hvert 4. år 
derefter.

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

Foranstaltninger truffet af Kommissionen 
efter denne revision, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. Der foretages høring af 
alle relevante arbejdsmarkedsparter.

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse af de sektorer, der er 
omhandlet i stk. 8, tager Kommissionen 
hensyn til, i hvilket omfang den 
pågældende sektor eller delsektor kan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter i produktpriserne, uden at 
der sker tab af betydelige markedsandele til 
anlæg, som opererer i lande uden for 
Fællesskabet, der ikke pålægger 
tilsvarende begrænsninger på emissioner, 
under hensyntagen til følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

d) virkningen af klimaændringer og d) virkningen af klimaændringer og 
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energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer,

da) virkningen af videreførelse af CO2-
omkostninger i elpriserne på den berørte 
sektor eller delsektor.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. en

Begrundelse

Oversigten over industrisektorer, der er udsat for kulstoflækage, bør revideres i 2016 og 
resultaterne heraf om fornødent gennemføres i 2020. Denne procedure sørger for den 
maksimale planlægningssikkerhed og sikrer, at man undgår kulstoflækage.
De berørte interessenter bør inddrages i beslutningsprocessen. 
Opdelingen af sektorer bør undgås, da dette vil føre til administrative problemer i forbindelse 
med implementeringen. Ved fastlæggelsen af de kvalificerede sektorer er spørgsmålet om 
kulstofeffektivitet ikke relevant, men derimod deres operationers regulerende rammer, hvor 
effektiviteten påvirkes. 

Ændringsforslag 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest [6 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden] fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 

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

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter og den indirekte virkning af 
videreførelse af CO2-omkostningerne i 
elpriser til produktpriserne, uden at der 
sker tab af konkurrenceevne til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer,

da) virkningen af videreførelse af CO2-
omkostninger i elpriserne på den berørte 
sektor eller delsektor.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. en
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Begrundelse

De pågældende sektorer har behov for at have sikkerhed så tidligt som muligt om 
medtagelsen i dette stk. Der er ingen grund til at revidere dette igen efter 3 år. Den eneste 
grund til at genoverveje, hvilke sektorer der ville kvalificere sig til foranstaltninger, ville være 
for at vedtage en relevant international aftale. Beslutningstagningen vedrørende de sektorer, 
der er udsat for kulstoflækage, og de foranstaltninger, der skal træffes, bør være 
gennemsigtige og bør gennemføres i samråd med de pågældende sektorer under hensyntagen 
til den direkte virkning af medtagelsen i EU's emissionshandelsordning og videreførelsen af 
CO2-omkostninger i elpriserne.

Ændringsforslag 550
Peter Liese

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9 - afsnit 1, 2 og 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Senest den 30. juni 2016 og hvert 4. år 
derefter reviderer Kommissionen bilag 1a. 
Resultaterne af denne revision 
gennemføres i 2020 og hvert 4. år 
derefter.

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

Foranstaltninger truffet af Kommissionen 
efter denne revision, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. Der foretages høring af 
alle relevante arbejdsmarkedsparter.

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse af sektorerne, der er 
omhandlet i stk. 8, tager Kommissionen 
hensyn til, i hvilket omfang den 
pågældende sektor eller delsektor kan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter i produktpriserne, uden at 
der sker tab af betydelige markedsandele til 
anlæg, som opererer i lande uden for 
Fællesskabet, der ikke pålægger 
tilsvarende begrænsninger på emissioner, 
under hensyntagen til følgende:
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Or. en

Begrundelse

Oversigten over industrier, der udsættes for kulstoflækage, skal revideres i 2016, og 
resultaterne skal implementeres i 2020 om nødvendigt. Denne procedure sørger for den 
maksimale planlægningssikkerhed og sikrer, at man undgår kulstoflækage.
De berørte interessenter bør inddrages i beslutningsprocessen. 
Opdelingen af sektorer bør undgås, da dette vil føre til administrative problemer i forbindelse 
med implementeringen. I bestemmelsen af de kvalificerede sektorer er spørgsmålet om 
kulstofeffektivitet ikke relevant, men derimod deres operationers regulerende rammer, hvor 
effektiviteten påvirkes. 

Ændringsforslag 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 1, 2 og 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. 

Senest den 30. juni 2016 og hvert 4. år
derefter tager Kommissionen bilag 1a op 
til revision. Resultatet af denne revision 
gennemføres i 2020 og hvert 4. år 
derefter.

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

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

Der foretages høring af alle relevante 
arbejdsmarkedsparter.

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
artikel 8, tager Kommissionen hensyn til, i 
hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til anlæg 
uden for Fællesskabet, der ikke har stillet 
tilsvarende krav til emissionerne, under 
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følgende: hensyntagen til følgende:

Or. pl

Begrundelse

Listen over de industrielle sektorer, der er udsat for en risiko for kulstoflækage, bør revideres 
i 2016, og resultaterne af denne revision bør om nødvendigt gennemføres i 2010. Denne 
fremgangsmåde vil give størst mulig sikkerhed for planlægningen og sikre, at kulstoflækage 
undgås.

Opsplitningen af sektorerne bør undgås, da dette vil medføre administrative problemer i 
forbindelse med gennemførelsen. 

Ændringsforslag 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 1, 2 og 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Senest den 30. juni 2010 og hvert 4. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. Ved den 
fastlæggelse af sektorer, der er omhandlet 
i stk. 8, er det obligatorisk, at Kommission 
bl.a. medtager en liste over de i bilag I 
omhandlede sektorer.

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

Foranstaltninger truffet af Kommissionen 
efter denne revision, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. Der foretages høring af 
alle relevante arbejdsmarkedsparter.

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 

Ved den fastlæggelse af sektorerne, der er 
omhandlet i stk. 8, tager Kommissionen 
hensyn til, i hvilket omfang den 
pågældende sektor eller delsektor kan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter i produktpriserne, uden at 
der sker tab af betydelige markedsandele til 



PE409.657v01-00 70/86 AM\734873DA.doc

DA

kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

anlæg, som opererer i lande uden for 
Fællesskabet, der ikke pålægger 
tilsvarende begrænsninger på emissioner, 
under hensyntagen til følgende:

Or. en

Begrundelse

Listen over industrier, der udsættes for kulstoflækage, skal revideres i 2010. Denne 
fremgangsmåde vil give størst mulig sikkerhed for planlægningen og skabe sikkerhed omkring 
forebyggelsen af kulstoflækage. De berørte interessenter bør inddrages i 
beslutningsprocessen. Opsplitningen af sektorerne bør undgås, da dette vil medføre 
administrative problemer i forbindelse med gennemførelsen. Ved fastlæggelsen af, hvilke 
sektorer, der kan komme i betragtning, er spørgsmålet om kulstofeffektivitet ikke relevant, 
men derimod lovrammerne for deres drift, som påvirker effektiviteten. 

Ændringsforslag 553
Robert Goebbels

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. 

Senest den 30. juni 2009 fastlægger 
Kommissionen de sektorer, der er 
omhandlet i stk. 8, samt den procentdel 
gratis kvoter, der tildeles anlæg inden for 
de pågældende sektorer.

Or. fr

Begrundelse

Den uvished, der på nuværende tidspunkt påvirker de berørte sektorers 
investeringsbeslutninger, bør fjernes hurtigst muligt.
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Ændringsforslag 554
Philippe Busquin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. 

Senest den 30. juni 2009 og hvert 5. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. 

Or. en

Begrundelse

For at skabe retssikkerhed og økonomisk sikkerhed bør perioden forlænges til 5 år, og datoen 
for den første vurdering bør flyttes til den 30. juni 2009. Det er vanskeligt at forudsige 
virkningen af EU's ændrede emissionshandelsordning for produktionsindustrier, som er 
omfattet af EU-ordningen. Hvis markedsoplysningerne viser, at der er en kulstoflækage i en 
sektor, der ikke hidtil er blevet betragtet som værende udsat for kulstoflækage, bør der kunne 
findes en løsning, uden at man skal afvente den næste 5-årlige revision.

Ændringsforslag 555
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Senest den 30. juni 2009 og hvert 5. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Or. de
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Ændringsforslag 556
Anja Weisgerber

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Senest den 30. juni 2009 og hvert 5. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Or. de

Begrundelse

Investering og planlægning af sikkerheden i energiintensive industrier og delsektorer, hvor 
Kommissionen ikke skal vurdere risikoen ved overførsel af CO2-emissioner før juni 2010, kan 
finde sted, hvis det i god tid i forvejen er fastsat, hvilke sektorer, der skal have gratis 
tildelinger. Den "energiintensive" klassificering bør derefter kun revideres hvert femte år.

Ændringsforslag 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. 

Senest den 31. december 2009 og hvert 5. 
år derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Or. en

Begrundelse

Datoen for fastlæggelsen af sektorer med en betydelig risiko for kulstoflækage bør flyttes til 
december 2009 for at øge visheden om offentliggørelsen af disse resultater i henhold til 
direktivet. Endvidere mener vi, at gennemgangen af de udsatte sektorer er for hyppig i 
Kommissionens forslag. Vi foreslår derfor, at de udsatte sektorer fastlægges hvert 5. år.
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Ændringsforslag 558
Antonio De Blasio

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Senest den 31. december 2009 og hvert 5. 
år derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Or. hu

Ændringsforslag 559
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Efter direktivets ikrafttræden fastlægger 
Kommissionen inden for en passende 
periode de sektorer og virksomheder, der 
er omhandlet i stk. 8

Or. de

Begrundelse

Hvad angår planlægningen af sikkerhed, er det vigtigt, at virksomhederne hurtigst muligt ved, 
om de tilhører den i stk. 8 omhandlede kategori. Sektorer defineres på nuværende tidspunkt 
på grundlag af de største aktører inden for de enkelte brancher. Der er blandede 
virksomheder i EU, der har mere komplekse produktionsområder, og som ikke kan placeres 
med sikkerhed i en bestemt sektor. Dette medfører, at de klassificeres i en sektor med 
sektorielle kodekser, der ikke svarer til deres reelle karakteristika.
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Ændringsforslag 560
Richard Seeber

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8. 

Senest den 30. juni 2010 fastlægger 
Kommissionen de sektorer, der er 
omhandlet i stk. 8.

Or. en

Begrundelse

Definitionen på kulstoflækage er af afgørende betydning for planlægningen af de europæiske 
virksomheders sikkerhed.  I modsat fald vil den nuværende tendens til at bremse 
investeringsprojekter fortsætte og skabe enorme kulstoflækager og tab af arbejdspladser. 
Kulstoflækagestatussen bør gælde for hele perioden. Nye anlæg bør kunne ansøge om 
"kulstoflækage"-status på grundlag af den nuværende ordlyd i forslaget.

Ændringsforslag 561
Philippe Busquin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til
følgende:

Ved den fastlæggelse af de sektorer, der er 
omhandlet i stk. 8, tager Kommissionen 
hensyn til, i hvilket omfang den 
pågældende sektor eller delsektor kan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter gennem produktpriserne, 
uden at der sker tab af enten 
markedsandele, lønsomhed eller 
investeringsmuligheder til den samme 
sektor eller delsektor i lande uden for EU, 
der ikke stiller tilsvarende krav til 
emissionerne. De relevante kriterier er 
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bl.a. følgende:

Or. en

Ændringsforslag 562
Holger Krahmer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til en 
lignende sektor eller delsektor, som 
opererer i de lande uden for EU, der ikke 
pålægger tilsvarende begrænsninger på 
emissioner, under hensyntagen til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Risikoen for kulstoflækage forekommer, når producenter inden for og uden for EU ikke 
udsættes for samme kulstofbegrænsninger, mens Kommissionens forslag begrænser analysen 
af risikoen for kulstoflækage ved sammenligning med de mindre kulstofeffektive anlæg uden 
for Fællesskabet uden hensyntagen til CO2 på grund af transport fra lande uden for Europa. 
Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre ensartede betingelser for produktionen såvel 
inden for som uden for EU.
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Ændringsforslag 563
Frédérique Ries

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til en 
lignende sektor eller delsektor, som 
opererer i de lande uden for EU, der ikke 
pålægger tilsvarende begrænsninger på 
emissioner, under hensyntagen til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Risikoen for kulstoflækage forekommer, når producenter inden for og uden for EU ikke 
udsættes for samme kulstofbegrænsninger, mens Kommissionens forslag begrænser analysen 
af risikoen for kulstoflækage ved sammenligning med de mindre kulstofeffektive anlæg uden 
for Fællesskabet uden hensyntagen til CO2 på grund af transport fra lande uden for Europa. 
Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre ensartede betingelser for produktionen såvel 
inden for som uden for EU.

Ændringsforslag 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
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til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter og den indirekte virkning af 
videreførelse af CO2-omkostningerne i 
elpriser til produktpriserne, uden at der 
sker tab af konkurrenceevne til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Beslutningstagningen vedrørende de sektorer, der er udsat for kulstoflækage, og de 
foranstaltninger, der skal træffes, bør være gennemsigtige og bør gennemføres i samråd med 
de pågældende sektorer under hensyntagen til den indirekte virkning af inddragelsen i EU's 
emissionshandelsordning og videreførelsen af CO2-omkostninger i elpriserne.

Ændringsforslag 565
Bogusław Sonik

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet eller i EU-områder, der ikke 
er omfattet af fællesskabsordningen, 
under hensyntagen til følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 566
Pilar Ayuso

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for eller i 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Tildelingen af kvoter til forskellige sektorer bør ikke medføre en konkurrenceforvridning på 
det indre marked, der kan medføre en begrænsning af effektiviteten i produktionsprocesserne 
og en deraf følgende forøgelse af emissionen af drivhusgasser. Intern flytning af 
produktionsprocesser eller udskiftning af energieffektive produktionsprocesser med interne 
mindre og mindre effektive produktionsenheder bør undgås. 

Ændringsforslag 567
Philippe Busquin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne i 
industrisektorer med en høj CO2-emission 
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pr. salgsenhed,

Or. en

Ændringsforslag 568
Dorette Corbey

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne, og i hvilket 
omfang der opstår indirekte virkninger 
som følge af videreførelsen af CO2 -
omkostninger i elpriser.

Or. en

Begrundelse

Energiintensive industrier har visse forpligtelser i henhold til emissionshandelsordningen, 
men de udsættes også for højere elpriser på grund af elsektorens forpligtelser i henhold til 
emissionshandelsordningen. Dette bør der tages højde for ved vurderingen af risikoen for 
kulstoflækage. 

Ændringsforslag 569
Konrad Szymański

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) virkningen af videreførelse af CO2-
omkostninger i elpriserne på den berørte 
sektor eller delsektor.
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Or. en

Ændringsforslag 570
Philippe Busquin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor teknisk og økonomisk har mulighed 
for at nedbringe emissionsniveauerne, 
f.eks. ved at anvende de mest effektive 
teknikker,

Or. en

Ændringsforslag 571
Philippe Busquin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) nuværende og forventet 
markedsstruktur, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence, under hensyntagen til bl.a. 
transport- og CO2-omkostninger

Or. en
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Ændringsforslag 572
Johannes Blokland

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence under hensyntagen til 
faktorer, der påvirker den eventuelle 
import

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag bør tage hensyn til faktorer, der kan begrænse det internationale pres 
på EU-producenter gennem import, f.eks. transportomkostninger, verdensomspændende 
kapacitetsbegrænsninger, differentiering osv.

Ændringsforslag 573
Holger Krahmer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) den nuværende og forventede
markedsstruktur, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

Or. en
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Begrundelse

Risikoen for kulstoflækage forekommer, når producenter inden for og uden for EU ikke 
udsættes for samme kulstofbegrænsninger, mens Kommissionens forslag begrænser analysen 
af risikoen for kulstoflækage ved sammenligning med de mindre kulstofeffektive anlæg uden 
for Fællesskabet uden hensyntagen til CO2 på grund af transport fra lande uden for Europa. 
Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre ensartede betingelser for produktionen såvel 
inden for som uden for EU.

Ændringsforslag 574
Frédérique Ries

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) den nuværende og forventede
markedsstruktur, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

Or. en

Begrundelse

Risikoen for kulstoflækage forekommer, når producenter inden for og uden for EU ikke 
udsættes for samme kulstofbegrænsninger, mens Kommissionens forslag begrænser analysen 
af risikoen for kulstoflækage ved sammenligning med de mindre kulstofeffektive anlæg uden 
for Fællesskabet uden hensyntagen til CO2 på grund af transport fra lande uden for Europa. 
Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre ensartede betingelser for produktionen såvel 
inden for som uden for EU.

Ændringsforslag 575
Philippe Busquin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) virkningen af videreførelse af CO2-
omkostninger i elpriserne på den berørte 
sektor eller delsektor.

Or. en

Ændringsforslag 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) virkningen af videreførelse af CO2-
omkostninger i elpriserne på den berørte 
sektor eller delsektor.

Or. en

Begrundelse

Beslutningstagningen vedrørende de sektorer, der er udsat for kulstoflækage, og de 
foranstaltninger, der skal træffes, bør være gennemsigtige og bør gennemføres i samråd med 
de pågældende sektorer under hensyntagen til den indirekte virkning af inddragelsen i EU's 
emissionshandelsordning og videreførelsen af CO2-omkostninger i elpriserne.

Ændringsforslag 577
Philippe Busquin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
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fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs
lønsomhed.

fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte sektorers
lønsomhed.

Or. en

Ændringsforslag 578
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastlæggelsen som omhandlet i første 
afsnit tilgodeser Kommissionen også 
nødvendigheden af sikring af råstoffer i 
Fællesskabet. Dette gælder navnlig for 
råstoffer, der er mangel på i det 
europæiske erhvervsliv.

Or. de

Begrundelse

Råstoffer er en vigtig faktor for en vellykket økonomisk udvikling i Fællesskabet. Forsyningen 
af råstoffer, der er allerede er en mangel på i EU, er af afgørende betydning for de store 
europæiske virksomheders internationale konkurrenceevne.

Ændringsforslag 579
Frédérique Ries

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 9 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Enhver sektor, der ikke er omfattet af 
bilag Ia, skal hvert år på grundlag af nye 
markedsoplysninger kunne anmode 
Kommissionen om at genoverveje, om 
sektoren kan betragtes som værende udsat 
for kulstoflækage.

Or. en

Begrundelse

Hvis markedsoplysningerne viser, at der er en kulstoflækage i en sektor, der ikke hidtil er 
blevet betragtet som værende udsat for kulstoflækage, bør der kunne findes en løsning, uden 
at man skal afvente den næste 3-årlige revision.

Ændringsforslag 580
Péter Olajos

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Hvis en medlemsstat nægter at betale 
en bøde under sanktionsordningen i [den 
fælles indsats] i henhold til afgørelsens 
artikel 5a, tilbageholder CITL en mængde 
kvoter, der svarer til reduktionen af 
emissioner i det relevante år, og som ikke 
udstedes til de berørte medlemsstater, før 
de har betalt den fastsatte bøde

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at medlemsstaterne overholder en sanktionsordning for 
medlemsstaternes overholdelse under beslutningen om en fælles indsats.
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