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Ændringsforslag 581
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b udgår

Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde 
af kulstoflækage
Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet 
en analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:
– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a 
– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.
Ved vurderingen af, hvilke 
foranstaltninger der er passende, tages 
der også hensyn til bindende 
sektoraftaler, som fører til globale 
emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og 
verificeres og er underlagt obligatoriske 
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håndhævelsesordninger.”

Or. de

Begrundelse

Denne problematik elimineres i vid ustrækning ved indførelse af benchmarkmodellen. Stillet 
over for de stærkt forøgede energipriser understøtter benchmark samtidig investering i mere 
effektive teknologier, hvilket så giver en konkurrencefordel.

Ændringsforslag 582
Johannes Blokland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b udgår

Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde 
af kulstoflækage
Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet 
en analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:
– en tilpasning af andelen af gratis kvoter,
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a 
– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
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af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.
Ved vurderingen af, hvilke 
foranstaltninger der er passende, tages 
der også hensyn til bindende 
sektoraftaler, som fører til globale 
emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og 
verificeres og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Or. en

Begrundelse

Formålet med artikel 10a er at forhindre kulstoflækage i udsatte sektorer, hvis der ikke opnås 
en international aftale.

Ændringsforslag 583
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde 
af kulstoflækage

Foranstaltninger til støtte for elintensive 
virksomheder

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet 
en analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage.
Analyserapporten ledsages af eventuelle 

Driftsledere af elintensive anlæg i 
henhold til definitionen i artikel 3 litra v) 
modtager gratis tildeling af kvoter i 
forhold til størrelsen af CO2-emissionerne 
ved produktion af den forbrugte el.  
Tildelingen beregnes på basis af 
benchmarks.
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passende forslag, som kan omfatte:

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a
– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.
Ved vurderingen af, hvilke 
foranstaltninger der er passende, tages 
der også hensyn til bindende 
sektoraftaler, som fører til globale 
emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og 
verificeres og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Or. de

Begrundelse

På grund af den planlagte fuldstændige auktionering lægger elselskaberne i fuldt omfang 
omkostningerne til elproduktionen over på elprisen. Omkostningerne afholdes således i sidste 
ende af elforbrugeren. Det medfører en betydelig ekstraudgift for industrielle anlæg med 
elforbrug og især anlæg i den elintensive industri, hvis internationale konkurrenceevne 
dermed er truet.

Ændringsforslag 584
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde 
af kulstoflækage

Importørernes forpligtelse til at returnere 
kvoter 

1. Fra den 1. januar 2013 gælder det for 
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importører af varer som defineret i 
henhold til stk. 2, og for hvilke der er 
fastlagt en metode i henhold til stk. 3, at 
de henholdsvis skal returnere og er 
berettiget til at modtage gratis kvoter på 
den i stk. 3 anførte måde.
2. De i stk. 1 anførte bestemmelser finder 
anvendelse på produkter, som udgør en 
risiko for kulstoflækage, og som hidrører 
fra lande, der – når det gælder højt 
udviklede lande – ikke har påtaget sig 
forpligtelser, som kan sammenlignes med 
EU's forpligtelser med hensyn til at 
nedbringe emissionerne af drivhusgasser, 
og – når det gælder nye vækstlande – ikke 
har taget passende nye initiativer, som er 
målbare og kan rapporteres og verificeres. 
Kommissionen fastlægger senest den 30. 
juni 2010 i henhold til den i artikel 23, 
stk. 2, fastsatte procedure og med 
udgangspunkt i resultaterne af de 
internationale forhandlinger listen over 
oprindelseslande. 
Kommissionen fastlægger ligeledes i 
henhold til den i artikel 23, stk. 2, fastsatte 
procedure listen over sektorer og 
produkter, som denne artikel finder 
anvendelse på, i overensstemmelse med 
den risiko for emissionslækage, de udgør, 
idet der tages udgangspunkt i de sektorer, 
der er omhandlet i artikel 10a, stk. 8, samt 
følgende kriterier:
a) kvotehandelssystemets indvirkning på 
produktionsomkostningerne i form af 
marginalomkostninger (herunder via 
alternativomkostninger) i forbindelse med 
gratis tildeling eller i form af 
gennemsnitlige omkostninger i 
forbindelse med auktionering
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 
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konkurrence 
d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for EU, på de 
berørte sektorer
e) den forventede udvikling, hvad angår 
den globale og den regionale efterspørgsel 
for hver enkelt sektor
f) prisen for transport af varer for den 
pågældende sektor 
g) investeringsomkostningernes omfang 
ved opførelse af en ny produktionsenhed 
inden for den omhandlede sektor.
De i stk. 1 anførte bestemmelser finder 
ikke anvendelse på import af varer, som 
er produceret i lande eller regioner, der er 
tilknyttet den europæiske 
emissionshandelsordning i henhold til
bestemmelserne i artikel 25 i dette 
direktiv.
3. Antallet af kvoter, som det pålægges 
importørerne at returnere, svarer til 
forskellen mellem følgende:
– den gennemsnitlige emission af 
drivhusgasser pr. ton, der produceres, 
beregnet på baggrund af produktionen af 
disse varer i Fællesskabet samlet set 
multipliceret med importen af sådanne 
varer, målt i tons. I forbindelse med denne 
beregning kan den gennemsnitlige 
emission erstattes med en gunstigere 
emissionsfaktor, hvis importøren via en 
undersøgelse, som er foretaget af en 
verifikator akkrediteret af EU, kan 
godtgøre, at emissionen i forbindelse med 
den produktionsproces, der er anvendt ved 
fremstillingen af de omhandlede varer, er 
mindre end det gennemsnitlige 
emissionsniveau i EU
– og det gennemsnitlige antal kvoter, der 
tildeles gratis til produktionen af disse 
varer i Fællesskabet samlet set. 
Forskellen mellem den første og den 
anden aggregerede størrelse bestemmer –
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hvis den er positiv – antallet af kvoter, 
som importørerne skal returnere eller –
hvis den er negativ – det antal kvoter, de 
har ret til at modtage gratis.
Ved bestemmelsen af omfanget af den 
gennemsnitlige emission af drivhusgasser 
som følge af produktionen af de 
forskellige varer eller kategorier af varer i 
Fællesskabet samlet set tager 
Kommissionen, i henhold til den i artikel 
23, stk. 2, fastlagte procedure, hensyn til 
den verificerede emissionsrapportering 
som fastlagt ved artikel 14.
4. Kommissionen kan med henblik på at 
lette beregningsmåden, hvad angår 
returnering af kvoter i forbindelse med 
import i henhold til stk. 3, pålægge 
driftslederne at rapportere om 
produktionen af de omhandlede varer 
samt pålægge dem verifikationer, som er 
uafhængige af sådanne rapporteringer, i 
henhold til de retningslinjer, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 14 og 15. 
Forpligtelserne kan omfatte rapportering 
af, hvilke emissionsniveauer – for så vidt 
der er tale om emissioner omfattet af EU's 
kvotehandelsordning – der optræder i 
forbindelse med produktionen af den 
enkelte vare eller kategori af varer.
5. Ved en forordning, der vedtages i 
henhold til den i artikel 23, stk. 2, 
fastlagte procedure, fastsættes 
betingelserne for returnering eller gratis 
tildeling af kvoter, når det gælder 
importører. Ved forordningen fastsættes 
ligeledes, hvordan en importør, som er 
omfattet af denne artikel, skal rapportere 
om returneringen af kvoter, som er 
påkrævet i henhold til mængden af 
importerede varer.
6. Det samlede antal kvoter, som 
medlemsstaterne kan auktionere i 
henhold til artikel 10, forhøjes med det 
antal kvoter, importørerne returnerer ved 
opfyldelsen af den forpligtelse, som er 
fastsat ved stk. 1, og fratrækkes det antal 
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kvoter, importørerne modtager i henhold 
til samme stykke. Disse ændringer 
fordeles mellem medlemsstaterne i 
henhold til bestemmelserne i artikel 10, 
stk. 2.
7. Den ekstraindtægt ved auktion, der 
skabes som følge af kravet om importørers 
returnering af kvoter, fordeles mellem 
medlemsstaterne i henhold til de i stk. 6 
anførte retningslinjer. 50 % af 
ekstraindtægterne overfører 
medlemsstaterne til 
klimaændringstilpasningsfonden.
8. Importøren kan ved opfyldelsen af sin 
returneringsforpligtelse som omhandlet i 
stk. 1 anvende kvoter, 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) 
eller emissionsreduktioner (CER'er) op til 
den procentdel, der blev benyttet af 
driftslederne det foregående år, eller 
importøren kan anvende kvoter fra et 
tredjelands ordning for handel med 
emissionsrettigheder, for så vidt denne er 
anerkendt som svarende til et 
restriktionsniveau, der er ækvivalent med 
fællesskabsordningen.

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:
- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

9. Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som navnlig tager sigte 
på at tilpasse andelen af gratis kvoter, som 
de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a.

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 

Det skal ligeledes fremgå af rapporten, 
hvor langt man er nået med 
gennemførelsesforanstaltningerne 
vedrørende indførelse af en ordning for 
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fastlagt i henhold til artikel 10a. tilpasning ved grænserne som fastlagt ved 
stk. 1-8.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Or. fr

Begrundelse

For at give de økonomiske aktører sikkerhed, hvad angår tiden efter Kyoto, bør man allerede 
nu fastlægge vilkårene for indførelse af en eventuel ordning for tilpasning ved grænserne, 
som omfatter europæiske importører af varer fra lande, som står uden for en international 
aftale, og dermed behandler sådanne importører på lige fod med de europæiske driftsledere.

Ændringsforslag 585
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den 1. januar 2013 gælder det for 
importører og eksportører af varer som 
defineret i henhold til stk. 2, og for hvilke 
der er fastlagt en metode i henhold til stk. 
3, at de henholdsvis skal returnere og er 
berettiget til at modtage gratis kvoter på 
den i stk. 3 anførte måde.
De i stk. 1 anførte bestemmelser finder 
anvendelse på produkter, som udgør en 
risiko for kulstoflækage, og som hidrører 
fra lande, der – når det gælder højt 
udviklede lande – ikke har påtaget sig 
forpligtelser, som kan sammenlignes med 
EU's forpligtelser med hensyn til at 
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nedbringe emissionerne af drivhusgasser, 
og – når det gælder de udviklingslande, 
som i økonomisk henseende er længst 
fremme – ikke har taget passende nye 
initiativer, som måles, verificeres og 
rapporteres i henhold til internationalt 
anerkendte metoder.
2. Kommissionen fastlægger senest den 
30. juni 2010 i henhold til den i artikel 23, 
stk. 2, fastsatte procedure og med 
udgangspunkt i resultaterne af de 
internationale forhandlinger listen over 
oprindelseslande, som er omfattet af stk. 
1. 
Kommissionen fastlægger ligeledes i 
henhold til den i artikel 23, stk. 2, fastsatte 
procedure listen over sektorer og 
delsektorer, ud fra dem, der henvises til i 
bilag I, og produkter, som denne artikel 
finder anvendelse på, ved at vurdere 
risikoen for emissionslækage, idet der 
tages udgangspunkt i de sektorer, der er 
omhandlet i artikel 10a, stk. 8. 
De i stk. 1 anførte bestemmelser finder 
ikke anvendelse på import af varer, som 
er produceret i lande eller regioner, der er 
tilknyttet den europæiske 
emissionshandelsordning i henhold til 
bestemmelserne i artikel 25.
3. Antallet af kvoter, som det pålægges 
importørerne at returnere, svarer til 
forskellen mellem følgende: 
– den gennemsnitlige emission af 
drivhusgasser pr. ton, der produceres, 
beregnet på baggrund af produktionen af 
disse varer i Fællesskabet samlet set 
multipliceret med importen af sådanne 
varer, målt i tons. I forbindelse med denne 
beregning kan den gennemsnitlige 
emission erstattes med en gunstigere 
emissionsfaktor, hvis importøren via en 
undersøgelse, som er foretaget af en 
verifikator akkrediteret af EU, kan 
godtgøre, at emissionen i forbindelse med 
den produktionsproces, der er anvendt ved 
fremstillingen af de omhandlede varer, er 
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mindre end det gennemsnitlige 
emissionsniveau i EU
– og det gennemsnitlige antal kvoter, der 
tildeles gratis til produktionen af disse 
varer i Fællesskabet samlet set.
Forskellen mellem den første og den 
anden aggregerede størrelse bestemmer –
hvis den er positiv – antallet af kvoter, 
som importørerne skal returnere eller –
hvis den er negativ – det antal kvoter, de 
har ret til at modtage gratis.
Ved bestemmelsen af omfanget af den 
gennemsnitlige emission af drivhusgasser 
som følge af produktionen af de 
forskellige varer eller kategorier af varer i 
Fællesskabet samlet set tager 
Kommissionen, i henhold til den i artikel 
23, stk. 2, fastlagte procedure, hensyn til 
den verificerede emissionsrapportering 
som fastlagt ved artikel 14.
4. Kommissionen kan med henblik på at 
lette beregningsmåden, hvad angår 
returnering af kvoter i forbindelse med 
import i henhold til stk. 3, pålægge 
driftslederne at rapportere om 
produktionen af de omhandlede varer 
samt pålægge dem verifikationer, som er 
uafhængige af sådanne rapporteringer, i 
henhold til de retningslinjer, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 14 og 15. 
Forpligtelserne kan omfatte rapportering 
om, hvilke emissionsniveauer – for så vidt 
der er tale om emissioner omfattet af EU's 
kvotehandelsordning – der optræder i 
forbindelse med produktionen af den 
enkelte vare eller kategori af varer.
5. Ved en forordning, der vedtages i 
henhold til den i artikel 23, stk. 2, 
fastlagte procedure, fastsættes 
betingelserne for returnering eller gratis 
tildeling af kvoter, når det gælder 
importører. Ved forordningen fastsættes 
ligeledes, hvordan en importør, som er 
omfattet af denne artikel, skal rapportere 
om returneringen af kvoter, som er 
påkrævet i henhold til mængden af 
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importerede varer.
6. Det samlede antal kvoter, som det 
beføjede fællesskabsorgan kan auktionere 
i henhold til artikel 10, forhøjes med det 
antal kvoter, importørerne returnerer ved 
opfyldelsen af den forpligtelse, der er 
fastsat ved stk. 1, og fratrækkes det antal 
kvoter, importørerne modtager i henhold 
til samme stykke.
7. Den ekstraindtægt ved auktion, der 
skabes som følge af kravet om importørers 
returnering af kvoter, indbetales til en 
EU-fond, som er bestemt til forskning og 
udvikling vedrørende energi og 
bekæmpelse af klimaændringer.
8. Importøren kan ved opfyldelsen af sin 
returneringsforpligtelse som omhandlet i 
stk. 1 anvende kvoter, 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) 
eller emissionsreduktioner (CER'er) op til 
den procentdel, der blev benyttet af 
driftslederne det foregående år, eller 
importøren kan anvende kvoter fra et 
tredjelands ordning for handel med 
emissionsrettigheder, for så vidt denne er 
anerkendt som svarende til et 
restriktionsniveau, der er ækvivalent med 
fællesskabsordningen.
9. Senest den 30. juni 2010 vedtager 
Kommissionen i henhold til den i artikel 
23, stk. 2, anførte procedure 
bestemmelser, som åbner mulighed for, at 
eksportører af varer som defineret i stk. 2 
ovenfor kan modtage gratis kvoter på 
grundlag af Fællesskabets register i 
forbindelse med Fællesskabets eksport 
efter den 1. januar 2013. Der etableres en 
kvotereserve til dette formål, som udgør 
mindre end 2 % af Fællesskabets samlede 
antal kvoter.
10. Kommissionen undersøger inden den 
30. juni 2009 de juridiske forhold, der 
skal tages i betragtning for at sikre, at 
dette værktøj er i overensstemmelse med 
den internationale handelsret. 
Kommissionen udarbejder i påkommende 
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tilfælde ligeledes en oversigt og en 
tidsplan for underretning af de øvrige 
berørte lande og drøftelser med disse om, 
hvorledes de påviste problemer behandles 
på den mest tilfredsstillende måde.

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

11. Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle  
passende forslag, som tager sigte på at 
tilpasse andelen af gratis kvoter, som de 
pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a.

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.

Det skal ligeledes fremgå af rapporten, 
hvor langt man er nået med 
gennemførelsesforanstaltningerne 
vedrørende indførelse af en ordning for 
tilpasning ved grænserne som fastlagt ved 
stk. 1-9.

Ved vurderingen af, hvilke 
foranstaltninger der er passende, tages 
der også hensyn til bindende 
sektoraftaler, som fører til globale 
emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og 
verificeres og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Or. fr
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Begrundelse

Det synes absolut nødvendigt at anføre principperne for ordningerne vedrørende medtagelse 
af kulstoflimport i direktivets hovedtekst for således at gøre EU’s holdning troværdig i 
forbindelse med at opnå en tilfredsstillende international aftale inden udgangen af 2009.

Det synes ligeledes absolut nødvendigt i det mindste at nævne kravene om kvantificering og 
verifikation for forpligtelser indgået af udviklingslande, som i økonomisk henseende er længst 
fremme. Disse krav skal også rettes mod disse udviklingslandes “bidrag”.

Begrebet “vækstlande” bør også defineres klart.

Ændringsforslag 586
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den 1. januar 2013 gælder det for 
importører og eksportører af varer som 
defineret i henhold til stk. 2, og for hvilke 
der er fastlagt en metode i henhold til stk. 
3, at de henholdsvis skal returnere og er 
berettiget til at modtage gratis kvoter på 
den i stk. 3 anførte måde. 
De i stk. 1 anførte bestemmelser finder 
anvendelse på produkter, som udgør en 
risiko for kulstoflækage, og som hidrører 
fra lande, som – når det gælder højt 
udviklede lande – ikke har påtaget sig 
forpligtelser, som kan sammenlignes med 
EU's forpligtelser med hensyn til at 
nedbringe emissionerne af drivhusgasser, 
og – når det gælder de udviklingslande, 
som i økonomisk henseende er længst 
fremme – ikke har taget passende nye 
initiativer, som måles, verificeres og 
rapporteres i henhold til internationalt 
anerkendte metoder.
2. Kommissionen fastlægger senest den 
30. juni 2010 i henhold til den i artikel 23, 
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stk. 2, fastsatte procedure og med 
udgangspunkt i resultaterne af de 
internationale forhandlinger listen over 
oprindelseslande, som er omfattet af stk. 
1.
Kommissionen fastlægger ligeledes i 
henhold til den i artikel 23, stk. 2, fastsatte 
procedure listen over sektorer og 
delsektorer, ud fra dem, der henvises til i 
bilag I, og over produkter, som denne 
artikel finder anvendelse på, ved at 
vurdere risikoen for emissionslækage, idet 
der tages udgangspunkt i de sektorer, der 
er omhandlet i artikel 10a, stk. 8. 
Anlæg i energiintensive sektorer og 
delsektorer, der forbruger elektricitet 
under de vilkår, der er fastsat i artikel 2, 
stk. 4, litra b, tredje og fjerde led, i Rådets 
direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 
om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet, opføres på 
listen over anlæg i bilag I på grundlag af 
deres indirekte emissioner.
De i stk. 1 anførte bestemmelser finder 
ikke anvendelse på import af varer, som 
er produceret i lande eller regioner, der er 
tilknyttet den europæiske 
emissionshandelsordning i henhold til 
bestemmelserne i artikel 25. 
3. Antallet af kvoter, som det pålægges 
importørerne at returnere, svarer til 
forskellen mellem følgende: 
– den gennemsnitlige emission af 
drivhusgasser pr. ton, der produceres, 
beregnet på baggrund af produktionen af 
disse varer i Fællesskabet samlet set 
multipliceret med importen af sådanne 
varer, målt i tons. I forbindelse med denne 
beregning kan den gennemsnitlige 
emission erstattes med en gunstigere 
emissionsfaktor, hvis importøren via en 
undersøgelse, som er foretaget af en 
verifikator akkrediteret af EU, kan 
godtgøre, at emissionen i forbindelse med 
den produktionsproces, der er anvendt ved 
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fremstillingen af de omhandlede varer, er 
mindre end det gennemsnitlige 
emissionsniveau i EU
– og det gennemsnitlige antal kvoter, der 
tildeles gratis til produktionen af disse 
varer i Fællesskabet samlet set.
Forskellen mellem den første og den 
anden aggregerede størrelse bestemmer –
hvis den er positiv – antallet af kvoter, 
som importørerne skal returnere eller –
hvis den er negativ – det antal kvoter, de 
har ret til at modtage gratis.
Ved bestemmelsen af omfanget af den 
gennemsnitlige emission af drivhusgasser 
som følge af produktionen af de 
forskellige varer eller kategorier af varer i 
Fællesskabet samlet set tager 
Kommissionen, i henhold til den i artikel 
23, stk. 2, fastlagte procedure, hensyn til 
den verificerede emissionsrapportering 
som fastlagt ved artikel 14.
4. Kommissionen kan med henblik på at 
lette beregningsmåden, hvad angår 
returnering af kvoter i forbindelse med 
import i henhold til stk. 3, pålægge 
driftslederne at rapportere om 
produktionen af de omhandlede varer 
samt pålægge dem verifikationer, som er 
uafhængige af sådanne rapporteringer, i 
henhold til de retningslinjer, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 14 og 15. 
Forpligtelserne kan omfatte rapportering 
om, hvilke emissionsniveauer – for så vidt 
der er tale om emissioner omfattet af EU's 
kvotehandelsordning – der optræder i 
forbindelse med produktionen af den 
enkelte vare eller kategori af varer.
5. Ved en forordning, der vedtages i 
henhold til den i artikel 23, stk. 2, 
fastlagte procedure, fastsættes 
betingelserne for returnering eller gratis 
tildeling af kvoter, når det gælder 
importører. Ved forordningen fastsættes 
ligeledes, hvordan en importør, som er 
omfattet af denne artikel, skal rapportere 
om returneringen af kvoter, som er 
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påkrævet i henhold til mængden af 
importerede varer.
6. Det samlede antal kvoter, som det 
beføjede fællesskabsorgan kan sætte på 
auktion i henhold til artikel 10, forhøjes 
med det antal kvoter, importørerne 
returnerer ved opfyldelsen af den 
forpligtelse, der er fastsat ved stk. 1, og 
fratrækkes det antal kvoter, importørerne 
modtager i henhold til samme stykke.
7. Den ekstraindtægt ved auktion, der 
skabes som følge af kravet om importørers 
returnering af kvoter, indbetales til en 
EU-fond, som er bestemt til forskning og 
udvikling vedrørende energi og 
bekæmpelse af klimaændringer.
8. Importøren kan ved opfyldelsen af sin 
returneringsforpligtelse som omhandlet i 
stk. 1 anvende kvoter, 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) 
eller emissionsreduktioner (CER'er) op til 
den procentdel, der blev benyttet af 
driftslederne det foregående år, eller 
importøren kan anvende kvoter fra et 
tredjelands ordning for handel med 
emissionsrettigheder, for så vidt denne er 
anerkendt som svarende til et 
restriktionsniveau, der er ækvivalent med 
fællesskabsordningen.
9. Senest den 30. juni 2010 vedtager 
Kommissionen i henhold til den i artikel 
23, stk. 2, anførte procedure 
bestemmelser, som åbner mulighed for, at 
eksportører af varer som defineret i stk. 2 
ovenfor kan modtage gratis kvoter på 
grundlag af Fællesskabets register i 
forbindelse med Fællesskabets eksport 
efter den 1. januar 2013. Der etableres en 
kvotereserve til dette formål, som udgør 
mindre end 2 % af Fællesskabets samlede 
antal kvoter.
10. Kommissionen undersøger inden den 
30. juni 2009 de juridiske forhold, der 
skal tages i betragtning for at sikre, at 
dette værktøj er i overensstemmelse med 
den internationale handelsret. 
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Kommissionen udarbejder i påkommende 
tilfælde ligeledes en oversigt og en 
tidsplan for underretning af de øvrige 
berørte lande og drøftelser med disse om, 
hvorledes de påviste problemer behandles 
på den mest tilfredsstillende måde. 

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

11. Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som tager sigte på at
tilpasse andelen af gratis kvoter, som de 
pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a.

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.

Det skal ligeledes fremgå af rapporten, 
hvor langt man er nået med 
gennemførelsesforanstaltningerne 
vedrørende indførelse af en ordning for 
tilpasning ved grænserne som fastlagt ved 
stk. 1-9.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Or. fr
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Begrundelse

Det synes absolut nødvendigt at anføre principperne for ordningerne vedrørende medtagelse 
af kulstofimport i direktivets hovedtekst for således at gøre EU’s holdning troværdig i 
forbindelse med at opnå en tilfredsstillende international aftale inden udgangen af 2009.

Det synes ligeledes absolut nødvendigt i det mindste at nævne kravene om kvantificering og 
verifikation for forpligtelser indgået af udviklingslande, som i økonomisk henseende er længst 
fremme. Disse krav skal også rettes mod disse udviklingslandes “bidrag”.

Begrebet “vækstlande” bør også defineres klart.

Ændringsforslag 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

1. Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 og derefter hvert femte år - med 
udgangspunkt i resultaterne af de 
internationale forhandlinger og omfanget 
af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner, samtidig 
med at den sørger for ligebehandling af 
konkurrerende industrier, og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen specielt i de 
energiintensive sektorer og delsektorer for 
at konstatere, hvorvidt de er udsat for en 
betydelig risiko for kulstoflækage i 
henhold til stk. 3. 

2. Den i stk. 1 omtalte analyserapport
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som tager højde for tidshorisonten indtil 
fuld gennemførelse og omfatter:

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
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modtager i medfør af artikel 10a modtager i medfør af artikel 10a
- inddragelse i fællesskabsordningen af
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

- for lækagevirkninger, der ikke er dækket 
af andre tiltag, 
kulstofudligningsordninger for 
eksportører og importører af produkter, 
som produceres af sektorer omfattet af 
artikel 10a. Sådanne systemer reducerer 
ikke kvotemarkedets likviditet.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og verificeres 
og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som indeholder 
bestemmelse om ligebehandling af 
konkurrerende industrier, og som kan 
overvåges og verificeres og er underlagt 
obligatoriske håndhævelsesordninger. 

3. Ved den fastlæggelse, der er omhandlet 
i stk. 1, 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, som ikke har pålagt 
tilsvarende og verificerbare 
emissionsbegrænsninger, 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 EU, på de 
berørte sektorer,
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e) virkningen af videregivelse af CO2-
omkostninger i elpriserne på den berørte 
sektor eller delsektor.
Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsordningen, kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af højere 
kulstofpriser og virkningen på de berørte 
anlægs lønsomhed.
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].

Or. en

Begrundelse

En international aftales potentiale med hensyn til reelle globale emissionsreduktioner bør 
analyseres. Der bør være foranstaltninger til rådighed til at øge bidraget fra ETS-sektorerne, 
men også til at bekæmpe væsentlige risici for lækage. Det, der vælges først, bør være gratis 
kvoter.

Artikel 10a, stk. 9, udgør en væsentlig del af kulstoflækage og er derfor blevet medtaget i 
denne artikel som stk. 3.

Der skal nødvendigvis tages hensyn til virkningen af overførelse af CO2-omkostninger til 
elpriserne ved vurderingen af, hvorvidt der er risiko for kulstoflækage.

Ændringsforslag 588
Caroline Lucas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 

Kommissionen forelægger senest i januar 
2011 - hvis der ikke er opnået en 
omfattende international aftale, under 
hensyntagen til indenlandske 
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drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner uden for 
Fællesskabet, efter drøftelser med alle 
relevante sociale partnere - Europa-
Parlamentet og Rådet en analyserapport om 
situationen i de energiintensive sektorer og 
delsektorer, for hvilke det er konstateret, at 
de er udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage. Analyserapporten ledsages 
af eventuelle passende forslag, som kan 
omfatte:

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a
- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

– en tilpasning af inddragelse i 
fællesskabsordningen af importører af 
produkter, som produceres af sektorer eller 
delsektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a

- andre direkte foranstaltninger for at 
udelukke risikoen for højere globale 
emissioner som følge af flytning af globalt 
konkurrerende EU-industrier, som er 
omfattet af fuld auktionering, og sikre 
deres konkurrencedygtighed uden at 
underminere fællesskabsordningens 
miljømæssige effektivitet. 

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Or. en

Begrundelse

Foruden krav om importtilladelse for energiintensive produkter, som importeres til EU, vil 
andre foranstaltninger være nødvendige for at støtte EU’s eksportindustrier, for så vidt som 
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de er udsat for en væsentlig international konkurrence fra lande, som ikke gør en virkelig 
indsats for at reducere drivhusgasemissionerne.   

Ændringsforslag 589
Linda McAvan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a op til
100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

– når der ikke er indgået en international 
klimaændringsaftale,  inddragelse i 
fællesskabsordningen af importører af 
produkter, som produceres af sektorer eller 
delsektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a; en sådan ordning for 
tilpasning ved grænserne skulle sætte 
producenter og importører af sådanne 
produkter i EU på lige fod.
Når der er indgået en international
klimaændringsaftale, kan 
analyserapporten efter den revision, der 
er omhandlet i artikel 10a, stk. 1, ledsages 
af forslag, som foreskriver, at der kun 
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sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af en international 
aftale.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Or. en

Begrundelse

Kommissionens rapport bør på baggrund af den internationale aftale rykkes frem til juni 
2010.  Kommissionen har også foreslået to revisioner: en i medfør af artikel 10a, stk. 1, som 
på baggrund af en international aftale skal vurdere, om gratis tildeling er nødvendig, og en i 
medfør af artikel 10b. Disse revisioner bør kombineres for at fremskynde processen og øge 
sikkerheden.

Ændringsforslag 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage.

1. Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger i 
tilknytning til COP 131og omfanget af 
deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner, samtidig 
med at den tilvejebringer tilsvarende 
behandling af konkurrerende industrier 
ved at opfylde kriterierne i stk. 3, og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen specielt i de 
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energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage.

Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

2. Den i stk. 1 omtalte analyserapport
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som tager højde for tidshorisonten indtil 
fuld gennemførelse og omfatter:

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som alle sektorer omfattet af artikel 10a 
modtager

- inddragelse i fællesskabsordningen af
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

– med hensyn til kulstoflækage, som ikke 
er dækket af andre foranstaltninger, 
indførelse af kulstofudligningsordninger 
for eksportører og importører af produkter, 
som produceres af sektorer eller 
delsektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a. Disse ordninger reducerer 
ikke kvotemarkedets likviditet.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og verificeres 
og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som overholder de 
relevante kriterier i stk. 3, og som kan 
overvåges og verificeres og er underlagt 
obligatoriske håndhævelsesordninger.

1UNFCCC-parternes (De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer)  13. 
konference og 3. møde for parterne i Kyoto-
protokollen, holdt på Bali, Indonesien, fra 3.-14. 
december 2007.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at præcisere, at kun internationale aftaler afsluttet på baggrund 
af UNFCCC vil blive medregnet. Konventionen fastlægger kriterier for internationale aftaler. 
Situationen vil blive vurderet for alle industrisektorer, men især for de energiintensive 
sektorer. Internationale aftaler skal også vurderes ud fra den tid, deres gennemførelse 
kræver. Udligningsordninger byder på endnu en mulighed;  de begrænser ikke inddragelsen 
af sektorer i EU’s emissionshandelsordning og øger ikke den byrde, der pålægges EU-anlæg 
omfattet af EU’s emissionshandelsordning. 
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Ændringsforslag 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a

– en tilpasning af antallet af gratis 
kvoter, der modtages som kompensation 
for den indirekte virkning af, at CO2-
omkostningerne videregives i elpriserne 
for de sektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a, stk. 9, som værende særligt 
berørte af disse videregivne omkostninger.
Den maksimale kvotemængde til 
videregivelse af CO2-omkostningerne i 
elpriserne baseres på de pågældende 
anlægs gennemsnitlige årligt verificerede 
elforbrug for perioden 2005-2007 samt 
den forventede videregivelse af CO2-
omkostningerne i forbindelse med de 
marginale elproduktionsteknologier, der 
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fastsætter markedsprisen for el, og 
supplerer en eventuel tildeling af gratis 
kvoter for direkte emissioner,
og ændrer bestemmelserne i artikel 10a, 
stk. 7, tilsvarende.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til 
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Or. en

Begrundelse

Revisionen skal omfatte behandling af videregivelsen af CO2-omkostningerne i elpriserne for 
de sektorer, som har højere indirekte emissioner end direkte emissioner og navnlig påvirkes 
af elpriserne. Der kræves et defineret system, således at der kan sættes benchmarks for gratis 
tildelinger til udligning af de CO2-omkostninger, der videregives for elektricitet i de 
energiintensive industrier. Inddragelse i fællesskabsordningen af importører kan ikke virke 
for sektorer med downstreamtransaktioner, da forbrugervarer er for komplekse til at blive 
beskyttet af et sådant system.

Ændringsforslag 592
Anders Wijkman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
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energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

energiintensive sektorer og delsektorer og 
anlæg, for hvilke det er konstateret, at de 
er udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage. Analyserapporten ledsages 
af eventuelle passende forslag, som kan 
omfatte:

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende delsektorer og anlæg
modtager i medfør af artikel 10a

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a. 

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
delsektorer og anlæg, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a. 

Or. en

Ændringsforslag 593
Jens Holm

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastlægger senest den 
30. juni 2010 og derefter hvert tredje år de 
sektorer, der er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage. 

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 
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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 EU, på de 
berørte sektorer.

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

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Or. en
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Begrundelse

Ændringen sikrer, at Kommissionen stadig kan identificere sektorer med risiko for betydelig 
kulstoflækage, uanset om tanken om 100 % gratis kvoter accepteres. Det er klart, at det ikke 
er nogen løsning at få virksomheder til at flytte produktion fra Europa til lande, hvis regering 
har afvist at tiltræde UNFCCC. Drivhusgasemissionerne ville være højere, og det ville betyde 
tab af europæiske arbejdspladser. Det gælder om at finde den mest effektive måde til en 
løsning på dette spørgsmål.

Ændringsforslag 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – overskrift og indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde
af kulstoflækage

Foranstaltninger til støtte for
energiindustrisektorer i tilfælde af
kulstoflækage

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2010 - med udgangspunkt i 
resultaterne af de internationale 
forhandlinger og omfanget af deres bidrag 
til globale drivhusgasemissionsreduktioner 
og efter drøftelser med alle relevante 
sociale partnere - Europa-Parlamentet og 
Rådet en analyserapport om situationen i 
sektorer og delsektorer, for hvilke det er 
konstateret, at de er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage. Analyserapporten 
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som kan omfatte:

Or. en

Begrundelse

This kind of provision should also apply to non-energy intensive sectors also exposed to a 
significant risk of carbon leakage, bearing in mind that several UE countries represents the 
UE border itself. Furthermore, environmental legislation should ensure the sustainable use of 
resources across the UE and not support the relocation of production in non-EU countries 
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based on less environmentally friendly techniques.

Ændringsforslag 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – overskrift og indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde 
af kulstoflækage

Foranstaltninger til støtte for 
energiindustrisektorer i tilfælde af 
kulstoflækage

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2010 - med udgangspunkt i 
resultaterne af de internationale 
forhandlinger og omfanget af deres bidrag 
til globale drivhusgasemissionsreduktioner 
og efter drøftelser med alle relevante 
sociale partnere - Europa-Parlamentet og 
Rådet en analyserapport om situationen i 
sektorer og delsektorer, for hvilke det er 
konstateret, at de er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage. Analyserapporten 
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som kan omfatte:

Or. en

Begrundelse

These provisions should also apply to non-energy intensive sectors exposed to a significant 
risk of carbon leakage. Environmental legislation should ensure the sustainable use of 
resources across the EU and not support the relocation of production in non-EU countries 
based on less environmentally friendly techniques.
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Ændringsforslag 596
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet 
en analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage.

Kommissionen forelægger senest i
september 2009 en analyserapport om 
situationen i de energiintensive sektorer og 
delsektorer, for hvilke det er konstateret, at 
de er udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage. Kun en international aftale 
med de samme reduktionsmål, som 
pålægges medlemsstaterne, kan efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere, Europa-Parlamentet og Rådet 
ophæve foranstaltningerne til 
understøttelse af visse energiintensive 
sektorer som omhandlet i artikel 10b.

Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Or. de

Begrundelse

Investment and planning security for energy-intensive industries, for which the Commission is 
not due to ascertain the risk of transferring CO2 emissions until June 2010, can be achieved if 
the Emissions Trading Directive determines in good time which sectors shall receive 100% 
free allocation. To avoid competitive disadvantages, this status must remain valid until there 
is an agreement containing the same reduction targets as those proposed.

Ændringsforslag 597
Anja Weisgerber

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

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage.

Kommissionen forelægger senest i 
september 2009 - efter drøftelser med alle 
relevante sociale partnere - Europa-
Parlamentet og Rådet en analyserapport om 
situationen i de energiintensive sektorer og 
delsektorer, for hvilke det er konstateret, at 
de er udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage. Kun en international aftale 
med de samme reduktionsmål, som 
pålægges medlemsstaterne, kan ophæve 
foranstaltningerne til understøttelse af 
visse energiintensive sektorer som 
omhandlet i artikel 10b.

Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Or. de

Begrundelse

Investment and planning security for energy-intensive industries and sub-sectors, for which 
the Commission is not due to ascertain the risk of transferring CO2 emissions until June 2010, 
can be achieved if it is determined in good time which sectors shall receive free allocation. To 
avoid the transfer of CO2 emissions, the free allocation must remain valid until there is an 
international agreement containing the same reduction targets as under the EU ETS.

Ændringsforslag 598
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2009 - med udgangspunkt i 
resultaterne af de internationale 
forhandlinger og omfanget af deres bidrag 
til globale drivhusgasemissionsreduktioner 
og efter drøftelser med alle relevante 
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partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

sociale partnere - Europa-Parlamentet og 
Rådet en analyserapport om situationen i 
de direkte eller indirekte udledende
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a.

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og delsektorer 
modtager i medfør af artikel 10a.

Or. hu

Ændringsforslag 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Or. en

Begrundelse

For the same reasons mentioned above in relation to the determination of sectors exposed to 
carbon leakage, in our opinion, the date for submitting the report to the European Parliament 
and the Council should be moved to June 2010.
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Ændringsforslag 600
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer og 
energisektorer, for hvilke det er 
konstateret, at de er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage. Analyserapporten 
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som kan omfatte:

Or. en

Begrundelse

The issue of carbon leakage should be addressed properly and through adoption of a 
predictable legislative framework. Therefore, defining which industries are particularly 
exposed to the danger of carbon leakage and the relevant measures to prevent it are the 
issues that should be solved as soon as possible and in due time before 2011.
The energy sector functioning in some MS, i.e. several isolated energy markets, is vulnerable 
to carbon leakage to the same extent as energy intensive sectors and should be included in the 
Commission report.

Ændringsforslag 601
Konrad Szymański

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – indledning



PE409.659v01-00 38/93 AM\734914DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer og 
energisektorer, for hvilke det er 
konstateret, at de er udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage. Analyserapporten 
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som kan omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 602
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i juni 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 
analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, for 
hvilke det er konstateret, at de er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Or. en
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Begrundelse

The Commission should be able to analyse the outcome of the Copenhagen Conference in 
December 2009 by June 2010. These analyses and ensuing measures will furnish essential 
information for the market. 

Ændringsforslag 603
Jens Holm

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a

udgår

Or. en

Begrundelse

Free allowances do not represent a good response to the problem of carbon leakage. 
Granting free allowances to industries that are amongst the largest emitters of greenhouse 
gases would not provide the required incentives to ensure that these firms minimise the 
negative environmental consequences of their production processes.  

Ændringsforslag 604
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 10a.

– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres af 
sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i 
henhold til stk. 1 i denne artikel.
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Or. en

Begrundelse

Technical adjustment.

Ændringsforslag 605
Jens Holm

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– indførelse af en afgiftstilpasning ved 
grænserne for at udligne den faktiske 
støtte, som fremstillingsvirksomheder 
modtager i udviklede lande, som står uden 
for UNFCCC. 

Or. en

Begrundelse

Firms producing in areas of the world whose governments have chosen not to participate in 
the UNFCCC are receiving a subsidy when competing with European firms and others who 
have to acquire emission trading permits. It is therefore reasonable to keep open the 
possibility of introducing countervailing duties against imports produced in those areas so as 
to ensure fair competition and combat carbon leakage. 

Ændringsforslag 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en tilpasning af antallet af gratis kvoter, 
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der modtages som kompensation for den 
indirekte virkning af, at CO2-
omkostningerne videregives i el-priserne 
for de sektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a, stk. 3, som værende særligt 
berørte af disse videregivne omkostninger.
Kvoter for kompensation af videregivelse 
af CO2-omkostningerne vil være ekstra og 
trækkes fra de kvoter, der tildeles i 
henhold til artikel 10, stk. 1, og er ikke 
omfattet af artikel 12, stk. 1 og 3.

Or. en

Begrundelse

The cost incurred by the pass-through of CO2-prices on electricity consumers could 
significantly impact on profitability of electricity intensive sectors. If in addition to this, the 
risk of carbon leakage is demonstrated, allowances must be allocated additionally to those 
allocated for direct emissions. Such allowances must be withdrawn from the auctioning pool 
and will not impact negatively on the operators subject to auctioning if they are exempted 
from the obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed.

Ændringsforslag 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en tilpasning af antallet af gratis kvoter, 
der modtages som kompensation for den 
indirekte virkning af, at CO2-
omkostningerne videregives i el-priserne 
for de sektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a, stk. 3, som værende særligt 
berørte af disse videregivne omkostninger.
Kvoter for kompensation af videregivelse 
af CO2-omkostningerne vil være ekstra og 
trækkes fra de kvoter, der tildeles i 
henhold til artikel 10, stk. 1, og er ikke 
omfattet af artikel 12, stk. 1 og 3.
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Or. en

Begrundelse

The cost incurred by the pass-through of CO2-prices on electricity consumers could 
significantly impact on profitability of electricity intensive sectors. If in addition to this, the 
risk of carbon leakage is demonstrated, allowances must be allocated additionally to those 
allocated for direct emissions. Such allowances must be withdrawn from the auctioning pool 
and will not impact negatively on the operators subject to auctioning if they are exempted 
from the obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed.

Ændringsforslag 608
Irena Belohorská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en tilpasning af antallet af gratis kvoter, 
der modtages som kompensation for den 
indirekte virkning af, at CO2-
omkostningerne videregives i el-priserne 
for de sektorer, der er fastlagt i henhold til 
artikel 10a, stk. 3, som værende særligt 
berørte af disse videregivne omkostninger.
Kvoter for kompensation af videregivelse 
af CO2-omkostningerne vil være ekstra og 
trækkes fra de kvoter, der tildeles i 
henhold til artikel 10, stk. 1, og er ikke 
omfattet af artikel 12, stk. 1 og 3.

Or. en

Begrundelse

The cost incurred by the pass-through of CO2-prices on electricity consumers could 
significantly impact on profitability of electricity intensive sectors. If in addition to this, the 
risk of carbon leakage is demonstrated, allowances must be allocated additionally to those 
allocated for direct emissions. Such allowances must be withdrawn from the auctioning pool 
and will not impact negatively on the operators subject to auctioning if they are exempted
from the obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed.
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Ændringsforslag 609
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– undersøge muligheden for at indføre en 
kulstofudligningsafgift for import fra 
disse sektorer og delsektorer. 

Or. fr

Begrundelse

There is a need for a system preventing unfair competition for European enterprises.

Ændringsforslag 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En international aftale, der omfatter 
energiintensive industrisektorer, som er 
udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage, eller en sektorspecifik 
international aftale vedrørende sådanne 
industrier, skal mindst opfylde følgende 
kriterier for at give lige vilkår på 
anlægsniveau for sektorer, som anses for 
at være udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage: 
(i) ens CO2-emissionsmål
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(ii) ensartede 
emissionsreduktionsordninger, der har 
samme virkningsgrad, er baseret på 
benchmarks og er pålagt af alle 
deltagende lande, eller er fra lande med 
ikkeækvivalente CO2-emissionsmål i 
sektorer, der er dækket af 
fællesskabsordningen
(iii) et effektivt internationalt 
overvågnings- og verifikationssystem
(iv) en bindende tvistbilæggelsesordning 
og klare sanktionsregler, der er 
sammenlignelige med 
fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which places competing sectors on an equal footing. 

Ændringsforslag 611
Irena Belohorská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – stk. 2 a (nyt )

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En international aftale, der omfatter 
energiintensive industrisektorer, som er 
udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage, eller en sektorspecifik 
international aftale vedrørende sådanne 
industrier, skal mindst opfylde følgende 
kriterier for at give lige vilkår på 
anlægsniveau for sektorer, som anses for 
at være udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage: 
(i) deltagelse af lande, der repræsenterer 
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en kritisk masse på mindst 85 % af 
verdensproduktionen, herunder de største 
nye markeder 
(ii) ens CO2-emissionsmål
(iii) ensartede 
emissionsreduktionsordninger, der har 
samme virkningsgrad, er baseret på 
benchmarks og er pålagt af alle 
deltagende lande, eller er fra lande med 
ikkeækvivalente CO2-emissionsmål i 
sektorer, der er dækket af 
fællesskabsordningen
(iv) konkurrerende materialer skal være 
underlagt ensartede restriktioner, der 
tager hensyn til livscyklusaspekter
(v) et effektivt internationalt 
overvågnings- og verifikationssystem
(vi) en bindende tvistbilæggelsesordning 
og klare sanktionsregler, der er 
sammenlignelige med EU-ordningen.

Or. en

Begrundelse

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which places competing sectors on an equal footing. 

Ændringsforslag 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internationale aftaler, der omfatter 
energiintensive industrisektorer, som er 
udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage, eller sektorspecifikke 
internationale aftaler, skal mindst opfylde 



PE409.659v01-00 46/93 AM\734914DA.doc

DA

følgende kriterier for at give lige vilkår på 
anlægsniveau for sektorer, som anses for 
at være udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage:
(i) deltagelse af lande, der repræsenterer 
en kritisk masse på mindst 85 % af 
verdensproduktionen, herunder de største 
nye økonomier
(ii) ens CO2-emissionsmål 
(iii) ensartede 
emissionsreduktionsordninger, der har 
samme virkningsgrad, er baseret på 
benchmarks og er pålagt af alle 
deltagende lande, eller er fra lande med 
ikkeækvivalente CO2-emissionsmål i 
sektorer, der er dækket af EU's 
emissionshandelsordning
(iv) obligatorisk anvendelse af ensartede 
restriktioner for konkurrerende 
produkter, der tager hensyn til 
livscyklusaspekter 
(v) et effektivt internationalt 
overvågnings- og verifikationssystem
(vi) en bindende tvistbilæggelsesordning 
og klare sanktionsregler, der er 
sammenlignelige med 
fællesskabsordningen.

Or. pl

Begrundelse

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria which place sectors on an equal competitive footing.

Ændringsforslag 613
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område 
de gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 10a, stk. 1.

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område.

2. Hvert år inden 28. februar udsteder de 
kompetente myndigheder den mængde 
kvoter, der skal fordeles det pågældende år, 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
10 og 10a. 

2. Hvert år inden 28. februar udsteder de 
kompetente myndigheder den mængde 
kvoter, der skal fordeles det pågældende år, 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
10.

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

Or. en

Ændringsforslag 614
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område 
de gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 
nævnt i artikel 10a, stk. 1.

udgår

Or. pl
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Begrundelse

Article 11(1), with the administrative and information-related constraints it imposes, would 
give rise to huge costs in the area covered by the proposal for a directive. 

The level of supervision provided for in Article 11 is out of proportion to the environmental 
protection objectives which can be achieved by means of the measures laid down in this 
article.

Ændringsforslag 615
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat offentliggør og
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område 
de gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 
nævnt i artikel 10a, stk. 1.

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område. 

Or. en

Begrundelse

Full auctioning should immediately become the general rule as free allowances do not 
provide the required incentives to ensure that firms minimise the negative environmental 
consequences of their actions.  Measures to prevent carbon leakage are desirable but do not 
require free allowances to industries that are amongst the largest emitters of greenhouse 
gases.
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Ændringsforslag 616
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område de 
gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 
nævnt i artikel 10a, stk. 1.

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 
30. juni 2011 de nationale 
gennemførelsesforanstaltninger sammen 
med listen over anlæg, der er omfattet af 
dette direktiv på dens område, og angiver 
for hvert anlæg på dens område de gratis 
tildelinger beregnet i overensstemmelse 
med de regler, der er omhandlet i 
artikel 10a, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

The date for submitting national implementation measures should be brought forward to June 
2011 to give time for Member States to amend them if they are rejected by the Commission. 

Ændringsforslag 617
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område de
gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område de 
gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 
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nævnt i artikel 10a, stk. 1. nævnt i artikel 10a, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

     Necessary adjustment in the light of the introduction of the benchmarking model.

Ændringsforslag 618
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Inden tre måneder efter, at en 
medlemsstat har meddelt de nationale 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til stk. 1, kan Kommissionen afvise disse 
foranstaltninger eller et aspekt heraf med 
den begrundelse, at de er uforenelige med 
de i artikel 10a, stk. 1, omhandlede 
bestemmelser. Medlemsstaten udsteder 
kun kvoter i henhold til stk. 2, hvis de 
foreslåede ændringer accepteres af 
Kommissionen. En afgørelse om afslag 
truffet af Kommissionen skal begrundes.

Or. en

Begrundelse

There is a need for the Commission to have a role in approving national implementation 
measures to ensure Member States are applying the rules on free allocation to their 
installations in a consistent manner.
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Ændringsforslag 619
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvert år inden 28. februar udsteder de 
kompetente myndigheder den mængde 
kvoter, der skal fordeles det pågældende år, 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
10 og 10a. 

2. Hvert år inden 28. februar udsteder de 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med deres nationale 
gennemførelsesforanstaltninger den 
mængde kvoter, der skal fordeles det 
pågældende år, beregnet i 
overensstemmelse med artikel 10 og 10a. 

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

2a. Der foretages ingen gratis tildeling til 
anlæg, hvor driften af den i bilag I 
anførte aktivitet er ophørt, eller den i 
bilag I anførte aktivitets kapacitet er 
lavere end de i dette bilag anførte 
tærskler.
Kommissionen medtager i de 
foranstaltninger, der vedtages i medfør af 
artikel 10a, stk. 1, foranstaltninger 
omfattende anlæg, der delvis eller 
midlertidigt ophører med driften. Disse 
anlæg kan fortsat modtage gratis tildeling 
i overensstemmelse med de 
foranstaltninger om gratis tildeling, der er 
vedtaget i medfør af artikel 10a, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

It is important to include a definition of when an installation ceases to operate in order to 
ensure harmonisation across the EU. 
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Ændringsforslag 620
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvert år inden 28. februar udsteder de 
kompetente myndigheder den mængde 
kvoter, der skal fordeles det pågældende år, 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
10 og 10a.

2. Hvert år inden 28. februar udsteder de 
kompetente myndigheder den mængde 
kvoter, der skal fordeles det pågældende år, 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
10.

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

Or. en

Ændringsforslag 621
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter og 
skal returnere en proportional mængde af 
de gratis kvoter, det allerede har 
modtaget.

Or. en

Begrundelse

Make sure that there is no incentive to continue production once the decision of closure has 
been made in order to keep free allowances.
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Ændringsforslag 622
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter. 
Kvoter, som ikke anvendes, overføres til 
reserven.

Or. en

Begrundelse

The allowances set aside for the new entrants are expected to increase the liquidity. The 
market expects this liquidity either to be allocated to installations for free (decreases the 
demand). Unused allowances should therefore be brought into the market.  

Ændringsforslag 623
Robert Goebbels

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter, 
medmindre driftslederen over for den 
kompetente myndighed godtgør, at 
anlægget genoptager produktionen i 
dennes hjemland inden for en nærmere 
angivet rimelig frist. 

Or. en
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Ændringsforslag 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen 

før ikrafttræden af en international 
klimaændringsaftale

Brug af udelukkende Gold Standard-
certificerede CER'er fra projektaktiviteter i 
fællesskabsordningen før ikrafttræden af en 

international klimaændringsaftale

1. Stk. 2 til 7 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes.

1. Stk. 2 til 6 finder anvendelse, indtil en 
international klimaændringsaftale træder i 
kraft.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
udelukkende Gold Standard-certificerede
CER'er, som medlemsstaterne har tilstået 
dem for perioden 2008-2012, anmode den 
kompetente myndighed om at udstede 
kvoter til dem, der gælder fra 2013, i bytte 
for udelukkende Gold Standard-
certificerede CER'er, som blev udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner frem 
til 2012 for projekttyper, som alle 
medlemsstaterne i fællesskabsordningen 
accepterede i perioden 2008-2012. 
Mængden af udstedte kvoter, herunder 
kvoter udstedt i medfør af stk. 3, 4 og 5, 
må ikke udgøre mere end 50 % af 
omfanget af de ovennævnte eksterne 
kreditter, som ikke er blevet anvendt. Den 
kompetente myndighed foretager denne 
ombytning efter anmodning frem til 31. 
december 2014.

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
udelukkende Gold Standard-certificerede
CER'er, som medlemsstaterne har tilstået 
dem for perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte udelukkende Gold Standard-
certificerede CER'er fra projekter, som er 
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emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

oprettet før 2013, og som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter, der gælder fra 
2013 og fremefter. Mængden af udstedte 
kvoter, herunder kvoter udstedt i medfør 
af stk. 2, 4 og 5, må ikke udgøre mere end 
50 % af omfanget af de ovennævnte 
eksterne kreditter, som ikke er blevet 
anvendt.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er, som medlemsstaterne har tilstået 
dem for perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte udelukkende Gold Standard-
certificerede CER'er udstedt i forbindelse 
med emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter fra nye projekter, der 
påbegyndes i 2013 eller senere i de mindst 
udviklede lande.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først. Mængden af udstedte 
kvoter, herunder kvoter udstedt i medfør 
af stk. 3, 4 og 5, må ikke udgøre mere end 
50 % af omfanget af de ovennævnte 
eksterne kreditter, som ikke er blevet 
anvendt.

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, og 
hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er, som medlemsstaterne har tilstået 
dem for perioden 2008-2012, og hvis 
indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
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med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang, forudsat der er tale om Gold 
Standard-certificerede kreditter.  I 
overensstemmelse med sådanne aftaler vil 
driftsledere kunne bruge kreditter fra 
projektaktiviteter i de pågældende 
tredjelande til at opfylde deres forpligtelser 
i henhold til fællesskabsordningen. 
Mængden af udstedte kvoter, herunder 
kvoter udstedt i medfør af stk. 3, 4 og 5, 
må ikke udgøre mere end 50 % af 
omfanget af de ovennævnte eksterne 
kreditter, som ikke er blevet anvendt.

6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
kreditter i fællesskabsordningen fra 
teknologi vedrørende vedvarende energi 
eller energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end niveauet for 
gratis tildeling i medfør af de i artikel 10a 
omhandlede foranstaltninger eller lavere 
end det niveau, der er fastsat i 
fællesskabslovgivningen.

6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
certificerede Gold Standard-kreditter i 
fællesskabsordningen fra teknologi 
vedrørende vedvarende energi eller 
energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end niveauet for 
gratis tildeling i medfør af de i artikel 10a 
omhandlede foranstaltninger eller lavere 
end det niveau, der er fastsat i 
fællesskabslovgivningen.

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.”

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun Gold 
Standard-certificerede CER'er fra 
tredjelande, som har ratificeret aftalen, op 
til 10 % af de yderligere 
reduktionsbestræbelser i 
overensstemmelse med artikel 9.

Or. fr

Begrundelse

The ETS Directive should address the issue of ensuring there are credits supporting 
sustainable development at a global level.
It is important that only Gold Standard credits should be used in phase 3 of the ETS 
Directive.
Should no international agreement be reached, only 50% of credits could be reused over the 
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period 2008-2012.
If an international agreement is reached, 10% of the overall reduction effort provided for in 
the ETS Directive could be used with the Gold Standard certified CERs.

Ændringsforslag 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen 
før ikrafttræden af en international 
klimaændringsaftale

Brug af udelukkende Gold Standard-
certificerede CER'er fra projektaktiviteter i 
fællesskabsordningen, såfremt en 
international klimaændringsaftale ikke 
træder i kraft før udgangen af 2012
Uanset hvor CER’er omhandles i dette 
direktiv, tillades de kun, hvis de anvender 
metoder og standarder, der stemmer 
overens med dem, der er udarbejdet af 
The Gold Standard Foundation. 

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014. 

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er, som medlemsstaterne har tilstået 
dem for perioden 2008-2012, anmode den 
kompetente myndighed om at udstede 
kvoter til dem, der gælder fra 2013, i bytte 
for udelukkende Gold Standard-
certificerede CER'er, som blev udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner frem 
til 2012 for projekttyper, som alle 
medlemsstaterne i fællesskabsordningen 
accepterede i perioden 2008-2012. 
Mængden af udstedte kvoter, herunder 
kvoter udstedt i medfør af stk. 3, 4 og 5, 
må ikke udgøre mere end 50 % af 
omfanget af de ovennævnte eksterne 
kreditter, som ikke er blevet anvendt. Den 
kompetente myndighed foretager denne 
ombytning efter anmodning frem til 31. 
december 2014.

3. I det omfang driftsledere ikke har 3. I det omfang driftsledere ikke har 
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benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er, som medlemsstaterne har tilstået 
dem for perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte udelukkende Gold Standard-
certificerede CER'er fra projekter, som er 
oprettet før 2013, og som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter, der gælder fra 
2013 og fremefter. Mængden af udstedte 
kvoter, herunder kvoter udstedt i medfør 
af stk. 2, 4 og 5, må ikke udgøre mere end 
50 % af omfanget af de ovennævnte 
eksterne kreditter, som ikke er blevet 
anvendt.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

Første afsnit gælder for alle Gold 
Standard-certificerede projekttyper, som 
var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er, som medlemsstaterne har tilstået 
dem for perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte udelukkende Gold Standard-
certificerede CER'er udstedt i forbindelse 
med emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter fra nye projekter, der 
påbegyndes i 2013 eller senere i de mindst 
udviklede lande.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først. Mængden af udstedte 
kvoter, herunder kvoter udstedt i medfør 
af stk. 2, 3 og 5, må ikke udgøre mere end 
50 % af omfanget af de ovennævnte 
eksterne kreditter, som ikke er blevet 
anvendt.

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, og 

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er, som medlemsstaterne har tilstået 
dem for perioden 2008-2012, og hvis 
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hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen, forudsat der er tale 
om Gold Standard-certificerede kreditter. 
Mængden af udstedte kvoter, herunder 
kvoter udstedt i medfør af stk. 2, 3 og 4, 
må ikke udgøre mere end 50 % af 
omfanget af de ovennævnte eksterne 
kreditter, som ikke er blevet anvendt.

6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
kreditter i fællesskabsordningen fra 
teknologi vedrørende vedvarende energi 
eller energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end niveauet for 
gratis tildeling i medfør af de i artikel 10a 
omhandlede foranstaltninger eller lavere 
end det niveau, der er fastsat i 
fællesskabslovgivningen.

6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
certificerede Gold Standard-kreditter i 
fællesskabsordningen fra teknologi 
vedrørende vedvarende energi eller 
energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra Projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end det niveau, der 
er fastsat i fællesskabslovgivningen.

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen."

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun Gold 
Standard-certificerede CER'er fra 
tredjelande, som har ratificeret aftalen, op 
til 10 % af de yderligere 
reduktionsbestræbelser i 
overensstemmelse med artikel 9 og 28.

Or. en

Begrundelse

Ensures good quality credits which meet transparent additionality and sustainable 
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development criteria should be allowed into the EU ETS. Importantly, only Gold Standard 
accredits should be made eligible for banking into the phase 3 of the EU ETS. Half of any 
unused CDM credits in phase before 2013 are allowed to carry over to phase III post 2013 
and under an international agreement 10% of the additional reduction effort may be off-set. 

Ændringsforslag 626
Amalia Sartori

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen 
før ikrafttræden af en international 
klimaændringsaftale

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen

1. Stk. 2 til 7 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes.

1. Stk. 2 til 4 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der supplerer den 
mængde kvoter, der er udstedt i 
overensstemmelse med direktivets artikel 
9, og gælder fra 2013, i bytte for CER'er og 
ERU'er, som blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner til og med 2012 for 
projekttyper, som mindst én medlemsstat i 
fællesskabsordningen accepterede. Den 
kompetente myndighed foretager denne 
ombytning efter anmodning frem til 31. 
december 2014.

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 

3. Under alle omstændigheder kan 
driftsledere benytte CER'er/ERU'er eller 
kreditter til op til 10,5 % af deres årlige 
emissioner med henblik på at efterkomme 
deres forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen. Dette skal ske ved 
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projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 
og fremefter. Første afsnit gælder for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012.

udlevering af:

(a) CER/ERU'er fra CDM/JI-projekter 
vedrørende emissionsreduktioner, der 
finder sted indtil slutningen af 2015
b) CER/ERU'er fra CDM/JI-projekter 
vedrørende emissionsreduktioner, der 
finder sted fra 2013 og fremefter i lande, 
der har ratificeret en kommende 
international klimaændringsaftale
(c) CER/ERU'er fra CDM/JI-projekter 
vedrørende emissionsreduktioner, der 
finder sted fra 2013 og fremefter i lande, 
med hvilke EU har indgået en bilateral 
eller multilateral samarbejdsaftale om 
klimaændringer før den 31. december 
2015 eller
(d) kreditter fra emissionsreducerende 
aktiviteter, som udstedes i 
overensstemmelse med krav i 
samarbejdsaftaler i lande, som ikke er 
berettiget i henhold til CDM og har 
indgået en samarbejdsaftale med EU om 
emissionsreduktioner fra 2013 til et år 
efter en international 
klimaændringsaftales ikrafttræden.

4. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande. Første 
afsnit gælder for CER'er for alle
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 

4. Samarbejdsaftaler som omtalt i stykke 
3d) skal fastlægge de projekttyper, der kan 
komme i betragtning, de metoder, der skal 
anvendes til at bestemme, hvor mange 
kreditter der skal udstedes, samt en 
mekanisme til at sikre overførelsen af 
kreditter til beviser, der kan benyttes til 
målopfyldelse i henhold til en kommende 
international klimaændringsaftale:
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ratificeret en aftale med Fællesskabet 
eller indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.
5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
og hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.
6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
kreditter i fællesskabsordningen fra 
teknologi vedrørende vedvarende energi 
eller energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end niveauet for 
gratis tildeling i medfør af de i artikel 10a 
omhandlede foranstaltninger eller lavere 
end det niveau, der er fastsat i 
fællesskabslovgivningen.
7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har 
ratificeret aftalen."

Or. en

Begrundelse

The proposed amendment ensures that the levels of CER/ERU use allowed to operators by 
Member States during the period 2008-2012 is fully used up. The amendment also transposes 
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the idea of the supplementary principle, i.e. the principle according to which up to half of the 
effort (which should include growth due to increased economic activity) to achieve emission 
reduction commitments can be achieved through the use of international mechanisms, into the 
third trading period. This principle shall be applied independently from the entry into force of 
a future international agreement.

Ændringsforslag 627
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen
før ikrafttræden af en international 
klimaændringsaftale

Brug af CER'er og ERU'er fra 
projektaktiviteter i fællesskabsordningen i 
forbindelse med indgåelsen af en 
international klimaændringsaftale

Or. en

Begrundelse

Not all the provisions in Article 11a apply to the situation before the entry into force of a 
future international agreement.

Ændringsforslag 628
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen bør kun acceptere 
projekter af Gold Standard-typen for at 
garantere, at CDM-projekter tydeligvis 
indeholder en tillægsværdi og bidrager til 
en bæredygtig udvikling. Stk. 2 til 7 er 
omfattet af dette krav.
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Or. en

Begrundelse

Application of Gold Standard criteria ensures that only high quality projects receive 
accreditation, meaning emission reductions that would not have taken place already and 
projects that provide clear sustainable development benefits to local communities receive 
accreditation.

Ændringsforslag 629
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Repræsentanter for Kommissionen og 
Europa-Parlamentet bør være medlemmer 
af bestyrelsen for Gold Standard 
Foundation for at sikre en ansvarlig 
fremtidig udvikling i Golden Standard’s 
kvalitetsstandarder.

Or. en

Begrundelse

This makes sure that the Gold Standard criteria will be future proof for application in EU 
ETS. The Commission could not let independent organizations determine the development of 
quality criteria. It should have a say in it.

Ændringsforslag 630
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012. Den 
kompetente myndighed foretager denne 
ombytning efter anmodning frem til 
31. marts 2015.

Or. en

Ændringsforslag 631
Konrad Szymański

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012. Den 
kompetente myndighed foretager denne 
ombytning efter anmodning frem til 31. 
marts 2015.
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Or. en

Begrundelse

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Ændringsforslag 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012. Den 
kompetente myndighed foretager denne 
ombytning efter anmodning frem til 31. 
december 2014.

Or. en

Ændringsforslag 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012. Den 
kompetente myndighed foretager denne 
ombytning efter anmodning frem til 31. 
december 2014.

Or. en

Ændringsforslag 634
Avril Doyle

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekter af typen Golden Standard, som 
alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
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2014.

Or. en

Ændringsforslag 635
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som blev accepteret i 
perioden 2008-2012 i overensstemmelse 
med UNFCCC. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

Or. en

Begrundelse

The impact might be negative on future negotiations with the rest of the world community if 
the EU accepts certain rules and project types at the UN level but then uses a second filter at 
the EU level. It is also logical to accept within the EU  what we have already accepted in UN 
negotiations. 
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Ændringsforslag 636
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012. Den kompetente 
myndighed foretager denne ombytning 
efter anmodning frem til 31. december 
2014.

2. Driftsledere kan, hvis de ikke fuldt ud 
har benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
anmode den kompetente myndighed om at 
udstede kvoter til dem, der gælder fra 
2013, i bytte for CER'er og ERU'er, som 
blev udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner frem til 2012 for 
projekttyper, som alle medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen accepterede i 
perioden 2008-2012, og aktiviteter i 
tilknytning til arealudnyttelse, ændringer i 
arealudnyttelsen og skovbrug. Den 
kompetente myndighed foretager denne 
ombytning efter anmodning frem til 31. 
december 2014.

Or. fr

Begrundelse

It is unlikely that all Member States would accept the inclusion in the ETS of credits arising 
from the implementation of forestry activities for the period 2008-2012.

Ændringsforslag 637
Avril Doyle

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012,
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

3. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne har 
tilstået dem for perioden 2008-2012, 
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er fra projekter
af typen Gold Standard, som er oprettet 
før 2013, og som er udstedt i forbindelse 
med emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 og 
fremefter.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

Første afsnit gælder for alle projekter af 
typen Gold Standard, som var accepteret 
af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

Or. en

Ændringsforslag 638
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012,
tillader de kompetente myndigheder
driftsledere at ombytte CER'er fra 
projekter, som er oprettet før 2013, og som 
er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter, der gælder fra 2013 
og fremefter.

De kompetente myndigheder tillader
driftsledere på en årlig basis at ombytte 
CER'er fra projekter, som er oprettet før 
2013, i et omfang svarende til op til 50 % 
af den årlige reduktion i den 
kvotemængde, der skal tildeles i henhold 
til artikel 9, til kvoter, der gælder fra 2013 
og fremefter.

Or. en
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Begrundelse

The provision extends the use of CERs after 2013. It refers to projects started before 2013 
that have already been certified. Up to a maximum of 50% of the reduction amount of 
allowances (compared to the 2nd trading period), CERs will be exchangeable on an annual 
basis for allowances valid from 2013 onwards. There is significant potential to reduce 
pressure on the EU allowance prices through use of allowances from CDM/JI projects. 
Furthermore this would allow start-up investments in developing countries, promote 
awareness for energy efficiency and create opportunities for exports.

Ændringsforslag 639
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende CER'er/ERU'er, 
som medlemsstaterne har tilstået dem for 
perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er fra projekter, som er 
oprettet før 2013, og som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter, der gælder fra 
2013 og fremefter.

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende CER'er/ERU'er, 
som medlemsstaterne har tilstået dem for 
perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er fra vedvarende energi- og 
efterspørgselssideeffektive projekter, som 
er oprettet før 2013, og som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter, der gælder fra 
2013 og fremefter, idet CER'er fra store 
vandkraftprojekter udelukkes.

Or. en

Begrundelse

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage.
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Ændringsforslag 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende CER'er/ERU'er, 
som medlemsstaterne har tilstået dem for 
perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er fra projekter, som er 
oprettet før 2013, og som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter, der gælder fra 
2013 og fremefter.

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende CER'er/ERU'er, 
som medlemsstaterne har indrømmet dem 
for perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er fra projekter, som er 
registreret før 2013, og som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter, der gælder fra 
2013 og fremefter.

Or. en

Ændringsforslag 641
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012, og for aktiviteter i tilknytning til 
arealudnyttelse, ændringer i 
arealudnyttelsen og skovbrug.

Or. fr

Begrundelse

In line with the amendment to Article 11a(2).
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Ændringsforslag 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 643
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret i overensstemmelse 
med UNFCCC i perioden 2008-2012.

Or. en

Begrundelse

The impact might be negative on future negotiations with the rest of the world community if 
the EU accepts certain rules and project types at the UN level but then uses a second filter at 
the EU level. It is also logical to accept within the EU  what we have already accepted in UN 
negotiations. 
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Ændringsforslag 644
Konrad Szymański

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012.

Første afsnit gælder for alle projekttyper, 
som var accepteret i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012.

Or. en

Begrundelse

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Ændringsforslag 645
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012,
tillader de kompetente myndigheder 
driftsledere at ombytte CER'er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner fra 
2013 og fremefter, til kvoter fra nye 
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande.

Idet de tager hensyn til 
maksimumsgrænsen i stykke 3, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter fra nye projekter, der 
påbegyndes i 2013 eller senere i de mindst 
udviklede lande.

Or. en
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Begrundelse

The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, paragraph 3 
to the situation in paragraph 4. (See also the justification to paragraph 3.).

Ændringsforslag 646
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende CER'er/ERU'er, 
som medlemsstaterne har tilstået dem for 
perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter fra nye projekter, der 
påbegyndes i 2013 eller senere i de mindst 
udviklede lande.

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende CER'er/ERU'er, 
som medlemsstaterne har tilstået dem for 
perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter fra nye vedvarende 
energi- og efterspørgselssideeffektive
projekter, der påbegyndes i 2013 eller 
senere i de mindst udviklede lande, idet 
CER'er fra store vandkraftprojekter 
udelukkes.

Or. en

Begrundelse

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage.

Ændringsforslag 647
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende CER'er/ERU'er, 
som medlemsstaterne har tilstået dem for 
perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter fra nye projekter, der 
påbegyndes i 2013 eller senere i de mindst 
udviklede lande.

I det omfang driftsledere ikke har benyttet 
sig af den ret til at anvende CER'er/ERU'er, 
som medlemsstaterne har tilstået dem for 
perioden 2008-2012, tillader de 
kompetente myndigheder driftsledere at 
ombytte CER'er udstedt i forbindelse med 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter, til kvoter fra nye projekter, der 
påbegyndes i 2013 eller senere.

Or. fr

Begrundelse

It would be appropriate to allow continued investment in CDM/JI projects launched after 
2013, in such a way as to be able to ensure a reduction in emissions at the lowest cost, while 
observing the reduction intensity desired on behalf of the EU.

Ændringsforslag 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En driftsleder, som har anvendt en tCER, 
tilbageleverer en CER, tCER, ERU eller 
kvote senest 30 dage inden tCER’ens 
udløb for således at dække de emissioner, 
som har været omfattet af den tCER, der 
er udløbet. Såfremt driftslederen ikke har 
erstattet de tCER’er, der har været 
anvendt til at dække hans anlægs 
emissioner, inden deres udløb, er 
driftslederen forpligtet til at betale en 
bøde for overskridelse af 
emissionskvoterne i henhold til artikel 16.
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Or. en

Ændringsforslag 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet 
eller indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet 
eller indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 651
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, samt for CER'er for 
aktiviteter i tilknytning til arealudnyttelse, 
ændringer i arealudnyttelsen og skovbrug,
indtil disse lande har ratificeret en aftale 
med Fællesskabet eller indtil 2020, alt efter 
hvilket tidspunkt indtræffer først.

Or. fr

Begrundelse

Conformity with amendment to Article 11a(2).

Ændringsforslag 652
Konrad Szymański

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Or. en
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Begrundelse

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Ændringsforslag 653
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Or. en

Begrundelse

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Ændringsforslag 654
Avril Doyle

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekter af typen Gold Standard, som var 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
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ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

2012, indtil disse lande har ratificeret en 
aftale med Fællesskabet eller indtil 2020, 
alt efter hvilket tidspunkt indtræffer først.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 655
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder for CER'er for alle 
projekttyper, som var accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først.

Første afsnit gælder for CER'er for 
projekttyper, som var accepteret i 
overensstemmelse med UNFCCC i 
perioden 2008-2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, alt efter hvilket tidspunkt 
indtræffer først. 

Or. en

Begrundelse

The impact might be negative on future negotiations with the rest of the world community if 
the EU accepts certain rules and project types at the UN level but then uses a second filter at 
the EU level. It is also logical to accept within the EU what we have already accepted in UN 
negotiations.

Ændringsforslag 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En driftsleder, som har anvendt en 
tCER, tilbageleverer en CER, tCER, ERU 
eller kvote senest 30 dage inden tCER’ens 
udløb for således at dække de emissioner, 
som har været omfattet af den tCER, der 
er udløbet. Såfremt driftslederen ikke har 
erstattet de tCER’er, der har været 
anvendt til at dække hans anlægs 
emissioner, inden deres udløb, er 
driftslederen forpligtet til at betale en 
bøde for overskridelse af 
emissionskvoterne i henhold til artikel 16.

Or. en

Ændringsforslag 657
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Driftslederne kan benytte CER’er, 
ERU’er eller andre godkendte kreditter 
fra tredjelande, som har undertegnet 
Kyotoprotokollen, til at dække op til 60 % 
af den reduktion, der gennemføres af EU 
mellem 1990 og 2020. Disse 
CER’er/ERU’er kan være fra projekter, 
der iværksættes fra 2013 og fremefter.

Or. fr

Begrundelse

It would be appropriate to allow continued investment in CDM/JI projects launched after 
2013, so as to be able to ensure a reduction in emissions at the lowest cost, while observing 
the reduction intensity desired for the EU. The supplementarity clause should be reviewed to 
allow reductions outside the EU of up to the level of 60% of the effort, as opposed to the 
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current 50%.

Ændringsforslag 658
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En driftsleder, som har anvendt en 
tCER, returnerer en CER, tCER, ERU 
eller kvote senest 30 dage inden tCER’ens 
udløb for således at dække de emissioner, 
som har været omfattet af den tCER, der 
er udløbet. Såfremt driftslederen ikke har 
erstattet de tCER’er, der har været 
anvendt til at dække hans anlægs 
emissioner, inden deres udløb, er 
driftslederen forpligtet til at betale en 
bøde for overskridelse af 
emissionskvoterne i henhold til artikel 16. 

Or. fr

Begrundelse

Plantations can store carbon and provide wood stored, for its part, in various uses, such as
construction, furniture and paper. The difficulties associated with the permanence of CDM 
forestry projects have been resolved with the creation of temporary CERs (tCERs) which will 
be surrendered on expiry.

As well as using wood as a source of energy, increasing the storage of wood by using it as a 
material can help in the fight against climate change. After being recycled once or more, the 
wood can be burned as wood energy.

Ændringsforslag 659
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne kan modtage 
optagsenheder i forhold til deres 
supplerende lagring af kulstof i 
træprodukter og efter beregningsregler, 
der fastsættes i forbindelse med 
internationale klimaændringsaftaler. 
Denne åbning giver anledning til 
tilskyndelsesforanstaltninger i forbindelse 
med emissionshandelseordningen.

Or. fr

Begrundelse

Currently all logged timber is considered to generate an immediate re-emission of CO2 into 
the atmosphere, which does not provide an incentive to make use of the wood.

Ændringsforslag 660
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Anlæggenes årlige udnyttelse af 
kreditter i henhold til stk. 2, 3 og 4, må 
ikke overstige en mængde svarende til 5 % 
af drivhusgasemissionerne fra anlæg 
omfattet af dette direktiv i det enkelte år.

Or. en

Begrundelse

CERs and ERUs foster technology transfer and offer a safety valve in case of skyrocketing 
allowance prices. Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the 
second trading period is not in line with efforts of harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages. Continuation of these percentages after the second 
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trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. Therefore, an 
overall cap, which at the same time removes unequal treatment and does not infringe granted 
rights, is advisable in order to avoid legal action from disadvantaged operators.

Ændringsforslag 661
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
og hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

The use of offsets should be conditional to comprehensive international post-2012 agreement. 
To signal a willingness to conclude bilateral arrangements involving financing for projects, 
even if the process under UNFCCC is delayed, could hamper the aim of achieving the 
agreement.
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Ændringsforslag 662
Holger Krahmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I det omfang driftsledere ikke har 
benyttet sig af den ret til at anvende 
CER'er/ERU'er, som medlemsstaterne 
har tilstået dem for perioden 2008-2012, 
og hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande, 
med nærmere angivelse af udnyttelsens 
omfang. I overensstemmelse med sådanne 
aftaler vil driftsledere kunne bruge 
kreditter fra projektaktiviteter i de 
pågældende tredjelande til at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabsordningen.

5. Hvis indgåelsen af en international 
klimaændringsaftale forsinkes, kan 
kreditter fra projekter eller andre 
emissionsreduktionsaktiviteter bruges i 
fællesskabsordningen i overensstemmelse 
med aftaler, som indgås med tredjelande. I 
overensstemmelse med sådanne aftaler vil 
driftsledere kunne bruge kreditter fra 
projektaktiviteter i de pågældende 
tredjelande til at opfylde deres forpligtelser 
i henhold til fællesskabsordningen i et 
omfang svarende til op til 50 % af den 
årlige reduktion i den kvotemængde, der 
skal tildeles i henhold til artikel 9.

Or. en

Begrundelse

The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, paragraph 3 
to the situation in paragraph 5. (See also the justification to paragraph 3.).

Ændringsforslag 663
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 6



PE409.659v01-00 86/93 AM\734914DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De aftaler, der er nævnt i stk. 5, skal 
indeholde bestemmelser om brugen af 
kreditter i fællesskabsordningen fra 
teknologi vedrørende vedvarende energi 
eller energieffektivitet, som fremmer 
teknologioverførsel og bæredygtig 
udvikling. De nævnte aftaler kan også 
omfatte bestemmelser om brugen af 
kreditter fra projekter, hvor det anvendte 
udgangspunkt er lavere end niveauet for 
gratis tildeling i medfør af de i artikel 10a 
omhandlede foranstaltninger eller lavere 
end det niveau, der er fastsat i 
fællesskabslovgivningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

The use of offsets should be conditional to comprehensive international post-2012 agreement. 
To signal a willingness to conclude bilateral arrangements involving financing for projects, 
even if the process under UNFCCC is delayed, could hamper the aim of achieving the 
agreement.

Ændringsforslag 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Uanset stk. 2 til 5 kan driftsledere 
anmode om, at den kompetente 
myndighed hvert år udsteder et mindste 
antal kvoter, som er gyldige fra 2013 og 
fremefter, i bytte for CER'er/ERU'er 
svarende til 10 % af deres verificerede 
emissioner i det foregående år.
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Or. en

Ændringsforslag 665
Avril Doyle

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale,
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.

7. Fra 2013 accepterer 
fællesskabsordningen kun CER'er af typen 
Gold Standard og ERU’er af typen Gold 
Standard fra tredjelande, som har 
ratificeret den kommende 
klimaændringsaftale. I perioden 2008-
2012 skal tildelingerne i 
fællesskabsordningen være 6,5 % mindre 
end emissionerne i 2005. Alle driftsledere, 
som i denne periode har anvendt en lavere 
procentdel af ERU’er og CER’er i forhold 
til deres emissioner, og som ikke overfører 
rettigheder, jf. stk. 2, kan anvende disse 
kreditter på op til 5 % af deres emissioner 
hvert år i perioden 2013-2020, og det 
samme gælder for nytilkomne anlæg og 
nye sektorer.
CER’er og ERU’er af typen Gold 
Standard er kreditter, som:
(a) er reelle, verificerbare, supplerende og 
permanente emissionsreduktioner fra 
projekter med tydelige fordele for en 
bæredygtig udvikling og uden betydelige 
negative miljømæssige og sociale følger
(b) stammer fra projekter i lande, som på 
passende vis bidrager til 
emissionsreduktioner på globalt plan i 
overensstemmelse med den kommende 
internationale aftale, de har ratificeret, og
(c) er accepteret eller med al 
sandsynlighed vil blive accepteret i andre 
betydningsfulde 
emissionshandelsordninger, herunder i 



PE409.659v01-00 88/93 AM\734914DA.doc

DA

det mindste de føderale amerikanske 
emissionshandelsordninger.
Samordnede foranstaltninger, som 
bekræfter, hvilke projekter og projekttyper 
der opfylder disse kriterier, kan i tilfælde 
med manglende klarhed vedtages i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, som er 
omhandlet i artikel 23, stk. 3. En 
medlemsstat kan ikke nægte at acceptere 
kreditter, som bekræftes at opfylde disse 
kriterier.

Or. en

Begrundelse

This wording ensures that all operators can use JI/CDM of a high standard where the host 
countries have ratified the Copenhagen climate agreement, in the period 2013-2020. 
Operators have a choice of this new entitlement, at a level of 5% of their annual emissions, or 
carrying over what they had in NAPII. Companies will obviously opt for whichever gives them 
the largest entitlement. 'Gold standard type' projects are defined and will contribute to 
establishing a global carbon market and an international agreement. No individual Member 
State should have a veto on credits which are confirmed to be 'gold standard type'.

Ændringsforslag 666
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når der er opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale,
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.

7. Fra 2013 accepterer 
fællesskabsordningen kun CER'er af typen 
Gold Standard og ERU’er af typen Gold 
Standard fra tredjelande, som har 
ratificeret den kommende 
klimaændringsaftale. I perioden 2008-
2012 skal tildelingerne i 
fællesskabsordningen være 6,5 % mindre 
end emissionerne i 2005. Alle driftsledere, 
som i denne periode har anvendt en lavere 
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procentdel af ERU’er og CER’er i forhold 
til deres emissioner, og som ikke overfører 
rettigheder, jf. stk. 2, kan anvende disse 
kreditter på op til 6 % af deres emissioner 
hvert år i perioden 2013-2020, og det 
samme gælder for nytilkomne anlæg og 
nye sektorer.

Or. en

Begrundelse

This amendment intends to increase the amount of CDM and JI credits. At the same time, it is 
important to maintain the environmental integrity of the scheme (see the corresponding 
amendment to Article 11a, paragraph 7).

Ændringsforslag 667
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når der er opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale,
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.

7. Fra 2013 accepterer 
fællesskabsordningen kun kreditter fra 
tredjelande, som har ratificeret den 
kommende internationale 
klimaændringsaftale, og er i 
overensstemmelse med denne aftale.”

Or. en

Begrundelse

The EU should honour its international commitments and accept all those credits that are 
accepted under the future international agreement on climate change.  
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Ændringsforslag 668
Georgs Andrejevs

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra projekter, som er påbegyndt 
efter indgåelsen af den kommende 
internationale aftale, fra tredjelande, som 
har ratificeret aftalen.”

Or. en

Begrundelse

To provide legal certainty, it should be clarified that the use of credits from projects which 
started before the conclusion of an international agreement is not revoked after such an 
international agreement is concluded.

Ændringsforslag 669
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen bestræber sig på at 
sikre, at enhver aftale, der henvises til i 
stk. 5, og den internationale aftale, der 
henvises til i stk. 7, omfatter en 
krediteringsordning for skovrejsning, 
genplantning, reducerede emissioner fra 
skovfældning og andre bæredygtige 
skovbrugsprojekter og -aktiviteter, 
herunder undgåelse af erosion og 
rensning af spildevand. Driftsledere skal 
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kunne benytte alle kreditter fra undgået 
skovfældning, fra skovrejsning og 
genplantning og andre 
skovbrugsprojekter og -aktiviteter i 
udviklingslande, som der er indgået aftale 
om i henhold til aftalerne i stk. 5 og 6.

Or. en

Begrundelse

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon credits will 
also provide limited but vital flexibility for European industries during their transition to a 
low-carbon economy.

Ændringsforslag 670
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen bestræber sig på at 
sikre, at enhver aftale, der henvises til i 
stk. 5, og den internationale aftale, der 
henvises til i stk. 6, omfatter en 
krediteringsordning for skovrejsning, 
genplantning, reducerede emissioner fra 
skovfældning og andre bæredygtige 
skovbrugsprojekter og -aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 671
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Alle driftsledere, som i perioden 2008-
2012 har anvendt mindre end 6,5 % af 
ERU’er og CER’er i forhold til deres 
emissioner, og som ikke overfører 
rettigheder, jf. stk. 2, kan anvende disse 
kreditter på op til 5 % af deres emissioner 
hvert år i perioden 2013-2020, og det 
samme gælder for nytilkomne anlæg og 
nye sektorer.

Or. en

Begrundelse

In view of the different percentages of ERU and CRU use granted by Member States in 
trading period II, access to a limited amount of credits should be available after the trading 
period II to all participants.

Ændringsforslag 672
Georgs Andrejevs

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Alle driftsledere, som i perioden 2008-
2012 har anvendt mindre end 6,5 % af 
ERU’er og CER’er i forhold til deres 
emissioner, og som ikke overfører 
rettigheder, jf. stk. 2, kan anvende disse 
kreditter på op til 7 % af deres emissioner 
hvert år i perioden 2013-2020, og det 
samme gælder for nytilkomne anlæg og 
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nye sektorer.

Or. en

Begrundelse

In view of the different percentages of ERU and CRU use granted by Member States in 
trading period II, access to a limited amount of credits should be available after the trading 
period II to all participants.

Ændringsforslag 673
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Med henblik på at bibeholde 
fællesskabsordningens miljømæssige 
integritet og sikre, at bekæmpelsen i EU 
finder sted på det niveau, der er fastsat af 
emissionsreduktionsmålene, annulleres et 
samlet antal EU-emissionskvoter (EUA) 
svarende til antallet af CER'er, ERU'er og 
lignende kreditter, som anlæggene har 
tilladelse til at anvende.   Det er 
indforstået, at dette antal EUA’er 
fratrækkes dem, der ellers var bestemt til 
auktionering.

Or. en

Begrundelse

It is important to increase cost-efficiency. This is why, in the corresponding amendment, it is 
proposed to increase the amount of CDM and JI credits. At the same time, it is important to 
maintain the environmental integrity of the scheme. The amendment mainly intends to replace 
auctioning by CDM and not to jeopardise the principle of supplementarity.
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