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Ændringsforslag 675
Urszula Krupa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 11 b - stk. 1 - nyt afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I artikel 11b, stk. 1, indsættes 
følgende afsnit:

udgår

“Fællesskabet og dets medlemsstater 
godkender kun projektaktiviteter, hvis alle 
projektdeltagerne har deres hovedsæde
enten i et land, som har indgået den 
internationale aftale om sådanne 
projekter, eller i et land eller en 
subføderal eller regional enhed, som er 
koblet til fællesskabsordningen jf. artikel 
25.”

Or. pl

Begrundelse

Dette forslag strider mod princippet om medlemsstaternes suverænitet på områderne 
økonomisk politik og udenrigspolitik.

Ændringsforslag 676
Holger Krahmer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 12 - nyt stykke

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I artikel 12 indsættes som stk. 1a:
"1a. Kommissionen offentliggør en 
analyse af argumenterne for at træffe 
foranstaltninger, herunder 
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lovgivningsmæssige forslag, vedrørende 
insiderhandel og kursmanipulation på 
markedet for emissionskvoter. I denne 
analyse skal det bl.a. overvejes, hvorvidt 
kvoter bør betragtes som finansielle 
instrumenter i henhold til direktiv 
2003/6/EF om insiderhandel og 
kursmanipulation (markedsmisbrug)."

Or. en

Begrundelse

Insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) er emner, som er værd at undersøge. 
Før der indføres nye besværlige regler, skal der dog foretages en analyse lig den, der i 
øjeblikket allerede foretages i henhold til EU's direktiv om markedsmisbrug og EU's direktiv 
om markedet for finansielle instrumenter (MiFID).

Ændringsforslag 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 12 indsættes som stk. 2a:
"2a. Har Fællesskabet ikke inden den 1. 
januar 2012 indført foranstaltninger, som 
dels fremmer en reduktion af 
nitrogenoxidemissioner fra luftfartøjer, 
der udfører en i bilag I omhandlet 
aktivitet, dels forhindrer 
uhensigtsmæssige teknologiske 
byttehandler mellem CO2- og NOx-
emissionsreduktioner og sikrer tilsvarende 
klimabeskyttelse, skal den mængde CO2, 
som en luftfartøjsoperatør har tilladelse til 
at udlede i medfør af en kvote, bortset fra 
en luftfartsemissionskvote, en CER eller 
en ERU, divideres med en virkningsfaktor 
på 2. Kommissionen varierer om 
nødvendigt virkningsfaktoren på basis af 
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videnskabelig dokumentation efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke allerede ved ordningens ikrafttrædelse er effektive foranstaltninger på plads til 
tackling af NOx-emissionerne, vil enhver emissionskvote, som luftfartssektoren måtte benytte 
sig af, få en negativ nettoindvirkning på klimaet i sammenligning med de kvoter, der benyttes 
af andre sektorer inden for ordningens rammer. 

Ændringsforslag 678
Urszula Krupa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager en forordning 
om overvågning og rapportering af 
emissioner og, hvis det er relevant, 
aktivitetsdata vedrørende de aktiviteter, der 
er opført i bilag I, som baseres på de 
principper for overvågning og rapportering, 
der er anført i bilag IV, og specificerer for 
hver drivhusgas dennes globale 
opvarmningspotentiale i kravene til 
overvågning og rapportering af 
emissioner af den pågældende gas.

1. Kommissionen vedtager en forordning 
om overvågning og rapportering af 
emissioner og, hvis det er relevant, 
aktivitetsdata vedrørende de aktiviteter, der 
er opført i bilag I, som baseres på de 
principper for overvågning og rapportering, 
der er anført i bilag IV.

Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

2. Forordningen kan tage hensyn til den 
mest nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig fra 
IPCC, og kan også fastsætte krav til 
driftsledere om at rapportere om 
emissioner, som er knyttet til 

2. Forordningen kan tage hensyn til den 
mest nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation vedrørende 
årsagerne til og udviklingen af 
klimaændringer.
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produktionen af varer produceret af 
energiintensive industrisektorer, der kan 
være udsat for international konkurrence, 
samt krav om, at disse oplysninger skal 
verificeres af en uafhængig verifikator.

Kravene kan omfatte rapportering af 
emissionsniveauer fra el-produktion, som 
er omfattet af fællesskabsordningen, i 
forbindelse med produktionen af sådanne 
varer.
3. Medlemsstaterne sørger for, at hver 
driftsleder for et anlæg til den kompetente 
myndighed rapporterer emissionerne fra 
det pågældende anlæg i hvert kalenderår 
efter udgangen af det pågældende år i 
overensstemmelse med forordningen."

3. Medlemsstaterne sørger for, at hver 
driftsleder for et anlæg til den kompetente 
myndighed rapporterer emissionerne fra 
det pågældende anlæg i hvert kalenderår 
efter udgangen af det pågældende år i 
overensstemmelse med forordningen."

Or. pl

Begrundelse

I sin nuværende form fastlægger artikel 14 meget brede, detaljerede rapporteringskrav, for 
hvilke der ikke findes nogen fyldestgørende objektiv begrundelse.

Det er ikke kun videnskabelige resultater til støtte for drivhusgashypotesen, der bør 
videreformidles, men derimod så lang en række mulige videnskabelige forklaringer på de 
igangværende klimaændringer som muligt, idet der også må tages hensyn til andre 
anerkendte hypoteser.  

Ændringsforslag 679
Caroline Lucas

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 14 - stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen kan tage hensyn til den 
mest nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig fra 
IPCC, og kan også fastsætte krav til 
driftsledere om at rapportere om 
emissioner, som er knyttet til produktionen 

2. Forordningen tager hensyn til den mest 
nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig fra 
IPCC, og fastsætter, med henblik på 
gennemførelsen af artikel 10a, også krav 
til driftsledere om at rapportere om 
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af varer produceret af energiintensive 
industrisektorer, der kan være udsat for 
international konkurrence, samt krav om, at 
disse oplysninger skal verificeres af en 
uafhængig verifikator.

emissioner, som er knyttet til produktionen 
af varer produceret af energiintensive 
industrisektorer, der kan være udsat for 
international konkurrence, samt krav om, at 
disse oplysninger skal verificeres af en 
uafhængig verifikator.

Or. en

Ændringsforslag 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forordningen om overvågning og 
rapportering af emissioner vedtages 
senest den 31. december 2011.

Or. es

Ændringsforslag 681
Caroline Lucas

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Forordningen kan indeholde krav om 
anvendelsen af automatiserede systemer 
og dataudvekslingsformater for at 
harmonisere kommunikationen på 
overvågningsplanet, den årlige 
emissionsrapport og driftsledernes, 
verifikatorernes og de kompetente 
myndigheders verifikationsaktiviteter.
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Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af it-systemer vil forbedre gennemsigtigheden af overvågning og rapportering af 
emissioner inden for rammerne af fællesskabsordningen. Dette vil få betydning for en 
yderligere udbygning af fællesskabsordningen eller en sammenkædning af den med andre 
sektorer og emissionshandelsordninger.

Ændringsforslag 682
Urszula Krupa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Artikel 15 ændres således: udgår
a) Titlen affattes således: “Verifikation og 
akkreditering"
b) Følgende afsnit tilføjes: 
"Kommissionen vedtager en forordning 
om verifikation af emissionsrapporter og 
akkreditering af verifikatorer, som 
angiver de nøjere vilkår for akkreditering, 
gensidig anerkendelse og tilbagekaldelse 
af akkrediteringen af verifikatorer, og om 
tilsyn og fagfællebedømmelse efter behov.
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag er foranlediget af den betydelige stigning i antallet af administrative 
og overvågningsmæssige byrder.
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Ændringsforslag 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 13 - litra b 
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 15 - nyt stykke 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen vedtager en forordning om 
verifikation af emissionsrapporter og 
akkreditering af verifikatorer, som angiver 
de nøjere vilkår for akkreditering, gensidig 
anerkendelse og tilbagekaldelse af 
akkrediteringen af verifikatorer, og om 
tilsyn og fagfællebedømmelse efter behov.

"Kommissionen vedtager en forordning om 
verifikation af emissionsrapporter og 
akkreditering af verifikatorer, som angiver 
de nøjere vilkår for akkreditering, gensidig 
anerkendelse og tilbagekaldelse af 
akkrediteringen af verifikatorer, og om 
tilsyn og fagfællebedømmelse efter behov.
Denne forordning vedtages senest den 31. 
december 2011.

Or. en

Ændringsforslag 684
Urszula Krupa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Artikel 16, stk. 4, affattes således: udgår
"4. Bøden for overskridelse af kvoter 
udstedt fra den 1. januar 2013 
indeksreguleres i henhold til udviklingen 
af det europæiske forbrugerprisindeks."

Or. pl

Begrundelse

Der er ingen grund til at indføre højere bøder for manglende overholdelse af urealistiske mål 
fastsat uden høring.
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Ændringsforslag 685
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bøden for overskridelse af kvoter 
udstedt fra den 1. januar 2013 
indeksreguleres i henhold til udviklingen af 
det europæiske forbrugerprisindeks.

4. Bøden for overskridelse af kvoter 
udstedt fra den 1. januar 2013 
indeksreguleres i henhold til udviklingen af 
det europæiske forbrugerprisindeks. 
Betaling af bøden for overskridelse af 
emissionskvoter fritager ikke driftslederen 
for forpligtelsen til at returnere en 
kvotemængde svarende til de 
kvoteoverskridende emissioner, når 
vedkommende returnerer kvoter for det 
følgende kalenderår.

Or. en

Begrundelse

For at undgå, at virksomheder betaler bøder bare for fortsat at kunne overskride deres 
emissionskvoter, bør det klart anføres, at de stadig er forpligtede til at returnere en 
kvotemængde svarende til de kvoteoverskridende emissioner.  

Ændringsforslag 686
Konrad Szymański

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 15 - litra a
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kvoter udstedt fra 1. januar 2013 og 
fremefter registreres i Fællesskabets 
register.

1. Kvoter udstedt fra 1. januar 2013 og 
fremefter registreres i Fællesskabets 
register.
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Medlemsstaterne har i henhold til 
forordningen om et standardiseret og 
sikkert system af registre adgang til 
fællesskabsregistret med henblik på 
gennemførelse af processer vedrørende 
ajourføring af konti, som er åbnet i 
medlemsstaten, og tildeling, returnering 
og annullering af kvoter.
Fællesskabsregistret begrænser ikke 
medlemsstaten i opfyldelsen af dens 
ansvar og gennemførelsen af godkendte 
operationer i henhold til UNFCCC eller 
Kyotoprotokollen.

Or. en

Ændringsforslag 687
Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 22 - stk. 1- afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I, på baggrund af 
de i artikel 21 omhandlede rapporter og i 
lyset af erfaringerne med anvendelsen af 
direktivet. Bilag IV og V kan ændres for at 
forbedre overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner.

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I og bilag IIa, på 
baggrund af de i artikel 21 omhandlede 
rapporter og i lyset af erfaringerne med 
anvendelsen af direktivet. Bilag I og bilag 
IIa kan kun ændres efter proceduren i 
traktatens artikel 251. Bilag IV og V kan 
ændres for at forbedre overvågning, 
rapportering og verifikation af emissioner.

Or. en

Begrundelse

Bilag I og bilag IIa er blandt dette direktivs væsentlige elementer, og enhver ændring af dem 
bør ske efter den fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 688
Konrad Szymański

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 22 - stk. 1- afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I, på baggrund af 
de i artikel 21 omhandlede rapporter og i 
lyset af erfaringerne med anvendelsen af 
direktivet. Bilag IV og V kan ændres for at 
forbedre overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner.

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I og bilag IIa, på 
baggrund af de i artikel 21 omhandlede 
rapporter og i lyset af erfaringerne med 
anvendelsen af direktivet. Bilag I og bilag 
IIa kan kun ændres efter proceduren i 
traktatens artikel 251. Bilag IV og V kan 
ændres for at forbedre overvågning, 
rapportering og verifikation af emissioner.

Or. en

Begrundelse

Bilag I og bilag IIa er blandt dette direktivs væsentlige elementer, og enhver ændring af dem 
bør ske efter den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 689
Richard Seeber

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 22 - stk. 1- afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I, på baggrund af 
de i artikel 21 omhandlede rapporter og i 
lyset af erfaringerne med anvendelsen af 
direktivet. Bilag IV og V kan ændres for at 
forbedre overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner.

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I og bilag II, på
baggrund af de i artikel 21 omhandlede 
rapporter og i lyset af erfaringerne med 
anvendelsen af direktivet. Bilag IV og V 
kan ændres for at forbedre overvågning, 
rapportering og verifikation af emissioner.
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Or. en

Begrundelse

Medtagelsen af andre drivhusgasemissioner end dem, der i øjeblikket er opført i bilag II, vil 
forårsage store markedsforvridninger og usikkerhed i planlægningen. Medtagelse af nye 
gasser i fællesskabsordningen vil kunne medføre pludselige ændringer i kvoteudbuddet eller 
kvoteefterspørgslen og dermed forårsage uvelkomne pludselige prissvingninger. 

Ændringsforslag 690
Linda McAvan

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 22 - stk. 1- afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I, på baggrund af 
de i artikel 21 omhandlede rapporter og i 
lyset af erfaringerne med anvendelsen af 
direktivet. Bilag IV og V kan ændres for at 
forbedre overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner.

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I og bilag IIa, på 
baggrund af de i artikel 21 omhandlede 
rapporter og i lyset af erfaringerne med 
anvendelsen af direktivet. Bilag IV og V 
kan ændres for at forbedre overvågning, 
rapportering og verifikation af emissioner.

Or. en

Begrundelse

Ændringer af bilag IIa ville kræve en politisk afgørelse og bør derfor være genstand for 
fælles beslutningstagning og ikke komitologi.

Ændringsforslag 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 22 - stk. 1- afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I, på baggrund af 
de i artikel 21 omhandlede rapporter og i 
lyset af erfaringerne med anvendelsen af 
direktivet. Bilag IV og V kan ændres for at 
forbedre overvågning, rapportering og 
verifikation af emissioner.

Kommissionen kan ændre bilagene til dette 
direktiv, undtagen bilag I og bilag IIa, på 
baggrund af de i artikel 21 omhandlede 
rapporter og i lyset af erfaringerne med 
anvendelsen af direktivet. Bilag IV og V 
kan ændres for at forbedre overvågning, 
rapportering og verifikation af emissioner.

Or. en

Begrundelse

Bilag IIa (om stigninger i den andel af kvoter, som medlemsstaterne skal sælge på auktion af 
hensyn til solidariteten og væksten i Fællesskabet) bør ikke ændres efter 
komitologiproceduren. Dette er et meget politisk spørgsmål, som bør ændres efter den fælles 
beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 692
Linda McAvan

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 - stk. 1- afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Artikel 24, stk. 1, første afsnit, 
affattes således:
"1. Fra 2008 kan medlemsstaterne 
anvende handel med emissionskvoter i 
overensstemmelse med dette direktiv på 
aktiviteter, der udføres på anlæg eller 
andre steder, og drivhusgasser, der ikke 
er anført i bilag I, forudsat at 
medtagelsen af sådanne aktiviteter […] 
og drivhusgasser godkendes af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2, idet der skal tages hensyn til 
alle relevante kriterier, herunder 
navnlig virkningerne for det indre 
marked, mulig konkurrenceforvridning, 
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ordningens miljømæssige integritet og 
pålideligheden af den planlagte 
overvågnings- og rapporteringssystem."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring til direktiv 2003/87/EF til et afsnit, som ikke var ændret i 
Kommissionens forslag. Ændringen sikrer fleksibilitet med hensyn til eventuelle fremtidige 
medtagelser af nye aktiviteter såsom opvarmning af privatboliger.

Ændringsforslag 693
Linda McAvan

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Artikel 24, stk. 4, affattes således:
"4. "For det tilfælde, at der indføres 
sådanne foranstaltninger, skal det i 
forbindelse med revisioner i medfør af 
artikel 30 også overvejes, om dette 
direktiv skal ændres, så det på en 
harmoniseret måde kommer til at 
omfatte emissioner fra disse aktiviteter i 
hele Fællesskabet."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring til direktiv 2003/87/EF til en artikel, som ikke var ændret i 
Kommissionens forslag. Ændringen gør det klart, at det efter medtagelse af nye aktiviteter i 
fase III bør overvejes at ændre hele direktivet og ikke blot bilag I.
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Ændringsforslag 694
Linda McAvan

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Følgende indsættes som artikel 24a: udgår

"Artikel 24a
Harmoniserede regler for 
emissionsreducerende projekter
1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Sådanne foranstaltninger må ikke 
medføre, at emissionsreduktioner 
medregnes flere gange, og ikke hindre 
iværksættelse af andre 
emissionsreducerende foranstaltninger 
uden for fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.
2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere forskrifter for kreditering af 
projekter på fællesskabsniveau som 
omhandlet i stk. 1.
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
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ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, hvorfor det er nødvendigt at indføre en supplerende national 
kompensationsmekanisme. Muligheden for at medtage nye aktiviteter og for at være med i JI-
projekter giver medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet. Der vil opstå risiko for 
dobbelttælling af emissionsreduktioner i handelssektoren og i andre sektorer.

Ændringsforslag 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Følgende indsættes som artikel 24a: udgår
"Artikel 24a

Harmoniserede regler for 
emissionsreducerende projekter

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Sådanne foranstaltninger må ikke 
medføre, at emissionsreduktioner 
medregnes flere gange, og ikke hindre 
iværksættelse af andre 
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emissionsreducerende foranstaltninger 
uden for fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.
2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere forskrifter for kreditering af 
projekter på fællesskabsniveau som 
omhandlet i stk. 1.
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

Or. en

Begrundelse

Denne artikel åbner mulighed for udstedelse af kvoter til nationale kompensationsprojekter, 
som kan reducere emissionerne i Europa i sektorer, der ikke er omfattet af EU's 
emissionshandelsordning. Hvis sådanne projekter godkendtes, ville de generere yderligere 
kvoter, således at de sektorer, der er omfattet emissionshandelsordningen, ville kunne øge 
deres emissioner og dermed dybest set hæve lofterne.

Ændringsforslag 696
Dan Jørgensen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Følgende indsættes som artikel 24a: udgår
"Artikel 24a

Harmoniserede regler for 
emissionsreducerende projekter

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 
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gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Sådanne foranstaltninger må ikke 
medføre, at emissionsreduktioner 
medregnes flere gange, og ikke hindre 
iværksættelse af andre 
emissionsreducerende foranstaltninger 
uden for fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.
2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere forskrifter for kreditering af 
projekter på fællesskabsniveau som 
omhandlet i stk. 1.
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

Or. en

Begrundelse

Nationale kompensationsprojekter vil ikke føre til nogen nettoreduktion i EU-emissioner, 
eftersom de vil medføre overførsel til emissionshandelsordningen af EU-reduktioner uden for 
ordningen. Dette åbner mulighed for en forøgelse af de emissioner, der er omfattet af 
emissionshandelsordningen. Hvis der ikke fastsættes nogen begrænsninger for nationale 
kompensationsprojekter, vil de emissioner, der er omfattet af emissionshandelsordningen, 
stige i det uendelige og dermed undergrave ordningens integritet.
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Ændringsforslag 697
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Følgende indsættes som artikel 24a: udgår
"Artikel 24a

Harmoniserede regler for 
emissionsreducerende projekter

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Sådanne foranstaltninger må ikke 
medføre, at emissionsreduktioner 
medregnes flere gange, og ikke hindre 
iværksættelse af andre 
emissionsreducerende foranstaltninger 
uden for fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.
2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere forskrifter for kreditering af 
projekter på fællesskabsniveau som 
omhandlet i stk. 1.
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
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ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

Or. en

Begrundelse

Nationale kompensationsprojekter vil ikke føre til nogen nettoreduktion i EU-emissioner, 
eftersom de vil medføre overførsel til emissionshandelsordningen af EU-reduktioner uden for 
ordningen.  Dette åbner mulighed for en forøgelse af de emissioner, der er omfattet af 
emissionshandelsordningen. Hvis der ikke fastsættes nogen begrænsninger for nationale 
kompensationsprojekter, vil de emissioner, der er omfattet af emissionshandelsordningen, 
stige i det uendelige og dermed undergrave ordningens integritet.

Ændringsforslag 698
Caroline Lucas

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Følgende indsættes som artikel 24a: udgår
"Artikel 24a

Harmoniserede regler for 
emissionsreducerende projekter

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Sådanne foranstaltninger må ikke 
medføre, at emissionsreduktioner 
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medregnes flere gange, og ikke hindre 
iværksættelse af andre 
emissionsreducerende foranstaltninger 
uden for fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.
2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere forskrifter for kreditering af 
projekter på fællesskabsniveau som 
omhandlet i stk. 1.
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvorledes forslaget om at åbne mulighed for medtagelse af (kreditter fra) 
sektorer eller aktiviteter i emissionshandelsordningen kan føres ud i livet uden at undergrave 
reduktionsforpligtelserne fra sektorer uden for ordningen i henhold til afgørelsen om 
indsatsfordeling.

Ændringsforslag 699
Anne Laperrouze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 

Udover medtagelse som anført i artikel 24 
vedtager Kommissionen senest den 30. 
juni 2011 gennemførelsesforanstaltninger 
med henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstats- eller 
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nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

kommissionsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne eller 
øger CO2-elimineringer uden for 
fællesskabsordningen.

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

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

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 
gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 
gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages ikke, når 
medtagelse straks er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.

2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere forskrifter for kreditering af 
projekter på fællesskabsniveau som 
omhandlet i stk. 1. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Or. en

Begrundelse

Udstedelse af kvoter til projekter, der reducerer emissioner i tredjelande, kunne a) supplere 
CDM og JI eller de projektmekanismer, der vil blive udviklet i forbindelse med den kommende 
internationale aftale om klima, eller erstatte sådanne projektmekanismer, hvis der ikke nås 
frem til en international aftale, eller hvis denne forsinkes, b) udstyre Kommissionen med et 
diplomatisk værktøj til brug i forhandlinger om indgåelse af bilaterale aftaler og c) være et 
første skridt hen imod en sammenkædning med andre ordninger med emissionslofter og -
handel ved at åbne mulighed for gensidig anerkendelse af en fælles projektmekanisme. 



PE409.679v01-00 24/108 AM\735217DA.doc

DA

Ændringsforslag 700
Philippe Busquin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 vedtager Kommissionen 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstats- eller virksomhedsforvaltede
projekter, der åbner mulighed for 
deltagelse af virksomheder og nedbringer 
drivhusgasemissionerne uden for 
fællesskabsordningen.

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

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

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 
gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 
gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.

2. Kommissionen kan vedtage
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere forskrifter for kreditering af 
projekter på fællesskabsniveau som 
omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen vedtager
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere forskrifter for kreditering af 
projekter på fællesskabsniveau som 
omhandlet i stk. 1. 

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at anvende ordet "vedtager", da det skaber juridisk og 
økonomisk sikkerhed og er med til at forhindre eventuelle oversættelsesfejl. 

Det bør gøres helt klart, at virksomheder, der deltager i de her omhandlede projekter, vil 
modtage kvoter for de besparelser, de har været med til at opnå.

Selv om forbrænding og deponering af affald ikke er omfattet af direktivets 
anvendelsesområde, bør projekter, der reducerer emissionerne fra disse sektorer, kunne 
komme i betragtning for så vidt angår godkendelse og udstedelse af kvoter. 

Ændringsforslag 701
Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 Kommissionen vedtager
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

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

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

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 
gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Sådanne 

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 
gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Ved næste revision 



PE409.679v01-00 26/108 AM\735217DA.doc

DA

bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.

af fællesskabsordningen skal det overvejes 
at harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.

Or. en

Begrundelse

Der er indbyrdes forbindelser mellem direktivet om EU's emissionshandelsordning og 
afgørelsen om indsatsfordeling, og der bør tages hensyn til disse forbindelser for at sikre, at 
EU som helhed betragtet opfylder emissionsreduktionsmålene på omkostningseffektiv vis. Det 
er derfor nødvendigt at sammenkoble de sektorer, der er omfattet af EU's 
emissionshandelsordning, og de sektorer, der ikke er omfattet af emissionshandelsordningen, 
hvorfor alle betingelser for anvendelse af artikel 24a på artikel 24 bør fjernes.

Ændringsforslag 702
Konrad Szymański

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 vedtager Kommissionen 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

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

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

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 

Sådanne foranstaltninger må ikke medføre, 
at emissionsreduktioner medregnes flere 
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gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Sådanne 
bestemmelser vedtages kun, når 
medtagelse ikke er mulig efter artikel 24, 
og ved næste revision af 
fællesskabsordningen skal det overvejes at 
harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.

gange, og ikke hindre iværksættelse af 
andre emissionsreducerende 
foranstaltninger uden for 
fællesskabsordningen. Ved næste revision 
af fællesskabsordningen skal det overvejes 
at harmonisere inddragelsen af sådanne 
emissioner på fællesskabsniveau.

Or. en

Begrundelse

Der er indbyrdes forbindelser mellem direktivet om EU's emissionshandelsordning og 
afgørelsen om indsatsfordeling, og der bør tages hensyn til disse forbindelser for at sikre, at 
EU som helhed betragtet opfylder emissionsreduktionsmålene på omkostningseffektiv vis. Det 
er derfor nødvendigt at sammenkoble de sektorer, der er omfattet af EU's 
emissionshandelsordning, og de sektorer, der ikke er omfattet af emissionshandelsordningen, 
hvorfor alle betingelser for anvendelse af artikel 24a på artikel 24 bør fjernes.

Ændringsforslag 703
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Drivhusgasemissioner, der separeres 
og lagres, betragtes som ikke udledte. Der 
kræves ingen returnering af kvoter for 
sådanne emissioner.

Or. en

Begrundelse

De her omhandlede gasser er emissioner, men de kommer ikke i kontakt med luften. De bør 
derfor ikke betragtes som emissioner.
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Ændringsforslag 704
Bogusław Sonik

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Følgende indsættes som artikel 24b:
"Artikel 24b
Fleksibilitet

Anlæg, der er omfattet af 
fællesskabsordningen i perioden 2013-
2020, kan anvende de 
drivhusgasemissionskvoter, som de har 
fået tildelt i henhold til artikel 3, stk. 1 og 
2, i afgørelse 2008/XX/EF, med henblik 
på overholdelse af deres forpligtelser i 
henhold til direktiv 2003/87/EF. "

Or. en

Begrundelse

Der er indbyrdes forbindelser mellem direktivet om EU's emissionshandelsordning og
afgørelsen om indsatsfordeling, og der bør tages hensyn til disse forbindelser for at sikre, at 
EU som helhed betragtet opfylder emissionsreduktionsmålene på omkostningseffektiv vis. Det 
er derfor nødvendigt at indføre princippet om fleksibilitet mellem emissionshandelsordningen 
og systemer, der ikke er omfattet af ordningen. 

Ændringsforslag 705
Konrad Szymański

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Følgende indsættes som artikel 24b:
"Artikel 24b



AM\735217DA.doc 29/108 PE409.679v01-00

DA

Fleksibilitet
Anlæg, der er omfattet af 
fællesskabsordningen i perioden 2013-
2020, kan anvende de 
drivhusgasemissionskvoter, som de har 
fået tildelt i henhold til artikel 3, stk. 1 og 
2, i afgørelse 2008/XX/EF, med henblik 
på overholdelse af deres forpligtelser i 
henhold til direktiv 2003/87/EF. "

Or. en

Begrundelse

Der er indbyrdes forbindelser mellem direktivet om EU's emissionshandelsordning og 
afgørelsen om indsatsfordeling, og der bør tages hensyn til disse forbindelser for at sikre, at 
EU som helhed betragtet opfylder emissionsreduktionsmålene på omkostningseffektiv vis. Det 
er derfor nødvendigt at indføre princippet om fleksibilitet mellem emissionshandelsordningen 
og systemer, der ikke er omfattet af ordningen.

For at skabe reelle incitamenter for projektudvikling i tredjelande, bør der ikke indføres 
nogen begrænsning for anvendelse af erhvervede kreditter.

Ændringsforslag 706
Bogusław Sonik

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 25 - stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der kan indgås aftaler mellem 
Fællesskabet og andre parter om gensidig 
anerkendelse af kvoter fra på den ene side 
fællesskabsordningen og på den anden side 
obligatoriske ordninger for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner med 
absolutte emissionslofter fastsat i ethvert 
andet land eller i subføderale eller 
regionale enheder.

1a. Der kan indgås aftaler mellem 
Fællesskabet og andre parter om gensidig 
anerkendelse af kvoter fra på den ene side 
fællesskabsordningen og på den anden side
sammenlignelige obligatoriske ordninger 
for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner med absolutte 
emissionslofter fastsat i ethvert andet land 
eller i subføderale eller regionale enheder.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at begrænse indgåelsen af aftaler med andre ordninger for handel med 
drivhusgasemissioner til ordninger, der tilbyder samme pålidelighedsniveau for så vidt angår 
verifikation af emissionsdata, og for hvilke der gælder lignende auktionsprocedurer.   

Ændringsforslag 707
Konrad Szymański

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 25 - stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der kan indgås aftaler mellem 
Fællesskabet og andre parter om gensidig 
anerkendelse af kvoter fra på den ene side 
fællesskabsordningen og på den anden side 
obligatoriske ordninger for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner med 
absolutte emissionslofter fastsat i ethvert 
andet land eller i subføderale eller 
regionale enheder.

1a. Der kan indgås aftaler mellem 
Fællesskabet og andre parter om gensidig 
anerkendelse af kvoter fra på den ene side 
fællesskabsordningen og på den anden side 
sammenlignelige obligatoriske ordninger 
for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner med absolutte 
emissionslofter fastsat i ethvert andet land 
eller i subføderale eller regionale enheder.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at begrænse indgåelsen af aftaler med andre ordninger for handel med 
drivhusgasemissioner til ordninger, der tilbyder samme pålidelighedsniveau for så vidt angår 
verifikation af emissionsdata, og for hvilke der gælder lignende auktionsprocedurer.   

Ændringsforslag 708
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små emittenter

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
med en nominel indfyret termisk effekt på 
mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse.

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning
b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons 
kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse
c) bekræfter, at et anlæg vil blive 
genindsat i ordningen, hvis det i noget 
kalenderår udleder 10 000 tons 
kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse, 
eller hvis foranstaltningerne med 
tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer
d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.
2. Fremsætter Kommissionen, efter at 
offentligheden har haft tre måneder 
regnet fra meddelelsesdatoen til at 
fremsætte bemærkninger, ingen 
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indvendinger efter en yderligere 
seksmåneders frist, anses udelukkelsen 
for godkendt.
Når anlægget har returneret kvoter for den 
periode, det har været omfattet af 
fællesskabsordningen, udelukkes det, og 
medlemsstaten udsteder ikke flere gratis 
kvoter til anlægget efter artikel 10a.

Når anlægget har returneret kvoter for den 
periode, det har været omfattet af 
fællesskabsordningen, udelukkes det, og 
medlemsstaten udsteder ikke flere gratis 
kvoter til anlægget efter artikel 10a.

Or. de

Begrundelse

Tærsklen for udelukkelse af mindre fyringsanlæg bør hæves fra de planlagte 10 000 tons CO2-
emissioner til 25 000 tons CO2-emissioner. Dette vil være en betragtelig lettelse af byrden for 
driftslederne på mindre anlæg, og samtidig vil over 97 % af CO2-emissionerne stadig være 
omfattet af emissionshandelsordningen. 

Ændringsforslag 709
Amalia Sartori

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 - overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små anlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning 

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne udelukker anlæg fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 50 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:
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a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
50 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 50 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden 
of monitoring and reporting to EU ETS standards and the administrative costs of permitting, 
third party verification and trading / participating in auction exceed the monetarised value of 
environmental benefits from their participation. While 95% of the ETS sectors’ emissions will 
still be covered, this threshold of 50 ktonnes will relieve some 75% of installations from the 
heavy ETS burden (EEA report 2007).

Ændringsforslag 710
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 - overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 Artikel 27
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Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små anlæg

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
fra fællesskabsordningen, hvis disse anlæg 
i hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse; det 
forudsætter dog, at de pågældende 
medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25.000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis 
foranstaltningerne med tilsvarende 
virkning ikke længere fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en
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Ændringsforslag 711
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 - overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 Artikel 27
Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små anlæg

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
fra fællesskabsordningen, hvis disse anlæg 
i hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse; det 
forudsætter dog, at de pågældende 
medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis 
foranstaltningerne med tilsvarende 
virkning ikke længere fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse

d) offentliggør de i litra a), b) og c) d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
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omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 712
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 - overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små anlæg

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
med en nominel indfyret termisk effekt på 
mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse; det 
forudsætter dog, at de pågældende 
medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg 

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
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udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis 
foranstaltningerne med tilsvarende 
virkning ikke længere fungerer

udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

In the Impact Assessment (SEC(2008)52) the European Commission states that the reduction 
in administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 
25 000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However, the Commission 
document does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty 
might be of the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 
25 000 t CO2/y.

Furthermore, excluded installations will be automatically subject to other emission 
reductions measures in non EU ETS sector.

Ændringsforslag 713
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 - overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små anlæg

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
med en nominel indfyret termisk effekt på 
mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
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emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

emissioner fra fyring med biomasse; det 
forudsætter dog, at de pågældende 
medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis 
foranstaltningerne med tilsvarende 
virkning ikke længere fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

In the Impact Assessment (SEC(2008)52) the European Commission states that the reduction 
in administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 
25 000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However, the Commission 
document does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty 
might be of the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 
25 000 t CO2/y.

Furthermore, excluded installations will be automatically subject to other emission 
reductions measures in non EU ETS sector.
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Ændringsforslag 714
David Martin

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 - overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små emittenter under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
med en nominel indfyret termisk effekt 
eller normal driftskapacitet på mindre end 
25 MW fra fællesskabsordningen, eller 
som i hvert af de forrige tre år har 
indberettet emissioner på mindre end 25 
000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
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bemærkninger. bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Ændringsforslag 715
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 - overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små emittenter under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
fra fællesskabsordningen, hvis disse anlæg 
i hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning
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b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

All installations should be eligible to apply for exclusion. Raising the emission threshold to 
25,000 tonnes will remove 6300 (rather than 4200) small installations from the administrative 
burden of the system but only remove 2.4% of total emissions. An amendment to Article 9a is 
required to make a corresponding downward adjustment to the overall cap. The additional 
capacity threshold should be removed as it is not always a good indicator of emissions. For 
example, many hospitals and universities have back-up generators above 25MW which only 
exist for use in case of emergencies. 

Ændringsforslag 716
Avril Doyle

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 - overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udelukkelse af små fyringsanlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

Udelukkelse af små anlæg under 
forudsætning af foranstaltninger med 
tilsvarende virkning

1. Medlemsstaterne kan udelukke 1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
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fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons 
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

med en nominel indfyret termisk effekt på 
mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons 
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Hospitaler kan også udelukkes, hvis de 
træffer foranstatlninger med tilsvarende 
virkning.

Or. en

Begrundelse

More recognition should be given to the need hospitals have for considerable standby 
capacity to be used in the event of a power failure. Standby capacity in hospitals must be well 
maintained and ready for service, which means that hospital boilers are typically rotated and 
emergency generators are tested throughout the year. EU-ETS rules should take account of 
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this and recognise that standby equipment in hospitals is seldom ever used to full capacity. 
This amendment avoids a situation in which hospitals are penalised for their “potential” to 
emit rather than their actual emissions. 

Ændringsforslag 717
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 50 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
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omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

It is important to reduce the administrative burden for smaller emitters. Where equivalent 
measures to reduce greenhouse gas emissions are in place, smaller emitters should be given 
the choice as to whether or not to take part in ETS. Smaller emitters form a significant part of 
the number of installations falling under ETS, although they only account for 2.5% of 
emissions.

Ændringsforslag 718
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Fyringsanlæg, der benyttes til de i bilag 
I opregnede aktiviteter og har en nominel 
indfyret termisk effekt på mindre end 50 
MW, udelukkes fra fællesskabsordningen, 
hvis disse anlæg i hvert af de forrige tre år 
har indberettet emissioner på mindre end 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset 
fra uundgåelige CO2-emissioner fra 
råvarer og emissioner fra fyring med 
biomasse, og hvis der for deres 
vedkommende træffes foranstaltninger, 
som vil medføre et tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
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10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra uundgåelige CO2-
emissioner fra råvarer og emissioner fra 
fyring med biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra uundgåelige CO2-
emissioner fra råstoffer og emissioner fra 
fyring med biomasse, eller hvis 
foranstaltningerne med tilsvarende 
virkning ikke længere fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

The auctioning revenues give Member States the means of investing in climate-friendly 
initiatives in the EU and investing in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I 
countries and helping developing countries adapt to the negative consequences of climate 
change.

Ændringsforslag 719
Nicodim Bulzesc

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 

1. Fyringsanlæg, der benyttes til de i bilag 
I opregnede aktiviteter og har en nominel 
indfyret termisk effekt på mindre end 50 
MW, udelukkes fra fællesskabsordningen, 
hvis disse anlæg i hvert af de forrige tre år 
har indberettet emissioner på mindre end 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset 
fra uundgåelige CO2-emissioner fra 
råvarer og emissioner fra fyring med 
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foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

biomasse, og hvis der for deres 
vedkommende træffes foranstaltninger, 
som vil medføre et tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra uundgåelige CO2-
emissioner fra råvarer og emissioner fra 
fyring med biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra uundgåelige CO2-
emissioner fra råstoffer og emissioner fra 
fyring med biomasse, eller hvis 
foranstaltningerne med tilsvarende 
virkning ikke længere fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Ændringsforslag 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
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Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne udelukker efter 
anmodning fra driftslederen anlæg fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en
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Begrundelse

A shift to a threshold level of 25 000 tonnes of CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by only 2.4%. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out but all installations in the EU ETS. 
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Ændringsforslag 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne udelukker efter 
anmodning fra driftslederen anlæg fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
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med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

A shift to a threshold level of 25 000 tonnes of CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by only 2,4%. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out but all installations in the EU ETS. 
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Ændringsforslag 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne udelukker efter 
anmodning anlæg, der benyttes til en i 
bilag I opregnet aktivitet, fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra proces-
emissioner og emissioner fra fyring med 
biomasse, og hvis der for deres 
vedkommende træffes foranstaltninger, 
som vil medføre et tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

(a) giver Kommissionen 
meddelelse om hvert 
udelukket anlæg og 
beskriver de trufne 
foranstaltninger med 

a) giver Kommissionen meddelelse 
om hvert udelukket anlæg og 
beskriver de trufne foranstaltninger 
med tilsvarende virkning
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tilsvarende virkning

(b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for 
at bedømme, om noget 
anlæg i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner 
fra fyring med biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at 
bedømme, om noget anlæg i noget 
kalenderår udleder 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter eller mere, 
bortset fra procesemissioner og 
emissioner fra fyring med biomasse

(c) bekræfter, at et anlæg vil 
blive genindsat i ordningen, 
hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner 
fra fyring med biomasse, 
eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning 
ikke længere fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive 
genindsat i ordningen, hvis det i 
noget kalenderår udleder 25 000 
tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra procesemissioner 
og emissioner fra fyring med 
biomasse, eller hvis 
foranstaltningerne med tilsvarende 
virkning ikke længere fungerer

(d) offentliggør de i litra a), b) 
og c) omhandlede 
oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for 
at fremsætte bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at 
fremsætte bemærkninger.

Or. es

Begrundelse

The concept of 'nominal thermal power' would be difficult to standardise. With regard to the 
CO2 emissions threshold, a study of July 2007 by Ecofys has shown that significantly higher 
performance could be achieved with a threshold of 25 000 tonnes of CO2  equivalent per 
annum. The same study recalls that 57% of installations emit less than 25 000  tonnes of CO2
and account for less than 5% of the emissions covered by the directive. Process emissions 
generated from raw materials are intrinsic to the production process and cannot be reduced.
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Ændringsforslag 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg fra fællesskabsordningen, 
hvis disse anlæg i hvert af de forrige tre år 
har indberettet emissioner på mindre end 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning samt vedlægger meddelelsen en 
godkendelse fra anlægsejerens side, hvori 
denne bekræfter sit ønske om at ikke at 
være omfattet af ordningen

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
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bemærkninger. bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

A level of 10 000 tonnes will target a number of small plants and lead to unnecessary 
administrative and financial burdens without adding any significant amount to the total 
quantity of emissions targeted.

Ændringsforslag 724
John Bowis, John Purvis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg fra fællesskabsordningen, 
hvis disse anlæg i hvert af de forrige tre år 
har indberettet emissioner på mindre end 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
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i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

The Commission's impact assessment acknowledges that allowing installations with emissions 
under 25 000 tCO2e to opt out of the EU-ETS is cost effective. Small emitters should still have 
to commit to making reductions but this can be achieved by other methods which are less 
burdensome.

Ændringsforslag 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
fra fællesskabsordningen, hvis disse anlæg 
i hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
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trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 

1. Medlemsstaterne kan udelukke anlæg
fra fællesskabsordningen, hvis disse anlæg 
i hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:
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dog, at de pågældende medlemsstater:
a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

We believe there are no grounds for limiting this provision to combustion installations. It 
must be applicable to any installation, regardless of its sector or typology. In addition, we 
believe that a limit of 25 ktonnes will further improve the scheme's efficiency by taking out a 
significant number of installations that still have reduced emissions.

Ændringsforslag 727
Anne Ferreira

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
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termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

termisk effekt eller normal driftskapacitet 
på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Or. fr

Begrundelse

The Commission’s impact assessment shows that an arrangement whereby installations 
emitting less than 25 000 tonnes may be excluded from the ETS Directive is an economically 
advantageous solution.

Whenever the circumstances so demand, the specific needs of all emission sources must be 
taken into account, and environmental requirements must be adjusted to allow for the best 
economic options entailed for small sources.
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Ændringsforslag 728
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.
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Or. de

Begrundelse

The ceiling for the exemption of smaller combustion installations should be increased from 
the planned 10 000 tonnes to 25 000 tonnes of CO2 emissions. This will represent a 
substantial easing of the burden for the operators of these installations and still cover over 
97% of CO2 emissions. In addition, the measures designed to achieve an equivalent 
contribution to emission reduction should be spelt out. Since the exemption of these 
installations is based on their limited impact on the climate, the requirements should be easy 
to meet.

Ændringsforslag 729
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 50 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

Or. hu
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Ændringsforslag 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan udelukke
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

I fald de berørte driftsledere anmoder 
herom, udelukker medlemsstaterne 
fyringsanlæg fra fællesskabsordningen, 
hvis disse anlæg i perioden 2008-2012 har 
indberettet gennemsnitlige årlige 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

Or. fr

Begrundelse

A request for exclusion should be a matter of free choice for the eligible operator rather than 
being determined unilaterally by the Member State concerned. The 10 000 tonne threshold is 
far too low and will entail an administrative and financial outlay for many small-scale 
emitting sources without making any significant impact on the overall quantity of emissions 
involved. A better cost-effectiveness ratio could be achieved with an annual threshold of 25 
000 tonnes of carbon dioxide equivalent. 

Ændringsforslag 731
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 1. Medlemsstaterne kan udelukke 
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fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons 
kuldioxidækvivalenter, bortset fra
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

højeffektive kraftvarmeværker, jf. direktiv 
2004/8/EF, med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 35 MW fra 
fællesskabsordningen. Medlemsstaterne 
kan også udelukke fyringsanlæg med en 
nominel indfyret termisk effekt på mindre 
end 25 MW fra fællesskabsordningen, hvis 
disse anlæg i hvert af de forrige tre år har 
indberettet emissioner på mindre end 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset 
fra emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

Or. en

Begrundelse

A high efficiency combined heat and power unit with a rated fuel input of 35MW generates 
the same amount of heat as a separate industrial boiler rated under 20MW, which falls 
outside the scope of the ETS and the obligation for any equivalent measures. Member States 
should be allowed to exclude such installations if their inclusion in the ETS would 
significantly deter operators from investing in high efficiency combined heat and power units 
which would overall save CO2 emissions compared to generating heat by a separate boiler.

Ændringsforslag 732
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
50 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse
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Or. hu

Ændringsforslag 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

Or. fr

Ændringsforslag 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

Or. fr
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Ændringsforslag 735
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår

Tilpasninger, der finder anvendelse, når 
der er indgået en international 
klimaændringsaftale
1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd. 
2. Fra året efter, at den i stk. 1 
omhandlede internationale aftale er 
indgået, stiger den lineære faktor, således 
at Fællesskabets kvotemængde i 2020 
bliver mindre end fastsat efter artikel 9; 
den falder med en mængde kvoter 
svarende til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage, ganget med 
den andel af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, 
som fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a.
3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til 
at dække op til halvdelen af den 
reduktion, der gennemføres i 
overensstemmelse med stk. 2.
4. Kommissionen kan vedtage, at 
driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, kan benytte 
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yderligere projekttyper ud over de i artikel 
11a, stk. 2 til 5, nævnte eller andre 
mekanismer, som den internationale 
aftale indfører.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Or. pl

Begrundelse

Yet more stringent requirements, even if imposed by means of international agreements, are 
pointless for those Member States for which the emissions reduction steps proposed thus far 
in Community documents are too demanding and potentially represent a severe obstacle to 
their economic development.

Ændringsforslag 736
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

Kommissionen forelægger et forslag til 
ændring af dette direktiv, når Fællesskabet 
indgår en international klimaændringsaftale 
om, at drivhusgasemissionerne senest i 
2020 skal reduceres med større mængder 
end de minimumsreduktioner, der er 
opnået enighed om i Det Europæiske Råd.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 
omhandlede internationale aftale er 
indgået, stiger den lineære faktor, således 
at Fællesskabets kvotemængde i 2020 
bliver mindre end fastsat efter artikel 9; 
den falder med en mængde kvoter 
svarende til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
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Fællesskabet til at foretage, ganget med 
den andel af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, 
som fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a.
3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til 
at dække op til halvdelen af den 
reduktion, der gennemføres i 
overensstemmelse med stk. 2.
4. Kommissionen kan vedtage, at 
driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, kan benytte 
yderligere projekttyper ud over de i artikel 
11a, stk. 2 til 5, nævnte eller andre 
mekanismer, som den internationale 
aftale indfører.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Or. en

Begrundelse

We strongly advocate a negotiation process by co-decision to ensure an appropriate 
participation of all stakeholders. The question of whether a stricter target was achieved by 
the international agreement following the conclusions of the European Council of March 
2007 must be evaluated carefully. 

Furthermore the level of the new targets for ETS and non-ETS, as well as the carbon leakage 
issue must be re-discussed carefully.

Ændringsforslag 737
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

Lykkes det ikke at indgå en international 
klimaændringsaftale, der senest i 2020 
fører til en obligatorisk reduktion af 
drivhusgasemissioner, der er 
sammenlignelig med den reduktion, der er 
opnået enighed om i Det Europæiske Råd, 
skal den lineære faktor nedsættes med 
henblik på at opfylde målsætningen om at 
reducere drivhusgasemissionerne i hele 
Fællesskabet til 20 % under 1990-niveau 
senest i 2020, idet de sektorer, der er 
omfattet af fællesskabsordningen, skal 
tegne sig for 2/3 af den reduktionsindsats, 
der er nødvendig for at nå denne 
målsætning. Verificerede emissioner i 
2005 skal være det år, hvorfra indsatsen 
beregnes.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 
omhandlede internationale aftale er 
indgået, stiger den lineære faktor, således 
at Fællesskabets kvotemængde i 2020 
bliver mindre end fastsat efter artikel 9; 
den falder med en mængde kvoter 
svarende til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage, ganget med 
den andel af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, 
som fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a.
3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til 
at dække op til halvdelen af den 
reduktion, der gennemføres i 
overensstemmelse med stk. 2.
4. Kommissionen kan vedtage, at 
driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, kan benytte 
yderligere projekttyper ud over de i artikel 
11a, stk. 2 til 5, nævnte eller andre 
mekanismer, som den internationale 
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aftale indfører.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Or. en

Begrundelse

In the event that no international agreement is reached, the EU ETS cap should be consistent 
with a 20% GHG emission reduction target from the 1990 baseline.

Ændringsforslag 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

Lykkes det ikke at indgå en international 
klimaændringsaftale, der senest i 2020 
fører til en obligatorisk reduktion af
drivhusgasemissioner, der er 
sammenlignelig med den reduktion, der er 
opnået enighed om i Det Europæiske Råd, 
skal den lineære faktor nedsættes med 
henblik på at opfylde målsætningen om at 
reducere drivhusgasemissionerne i hele 
Fællesskabet til 20 % under 1990-niveau 
senest i 2020, idet de sektorer, der er 
omfattet af fællesskabsordningen, skal 
tegne sig for 2/3 af den reduktionsindsats, 
der er nødvendig for at nå denne 
målsætning. Verificerede emissioner i 
2005 skal være det år, hvorfra indsatsen 
beregnes.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 
omhandlede internationale aftale er 
indgået, stiger den lineære faktor, således 
at Fællesskabets kvotemængde i 2020 
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bliver mindre end fastsat efter artikel 9; 
den falder med en mængde kvoter 
svarende til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage, ganget med 
den andel af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, 
som fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a.
3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til 
at dække op til halvdelen af den 
reduktion, der gennemføres i 
overensstemmelse med stk. 2.
4. Kommissionen kan vedtage, at 
driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, kan benytte 
yderligere projekttyper ud over de i artikel 
11a, stk. 2 til 5, nævnte eller andre 
mekanismer, som den internationale 
aftale indfører.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Or. en

Begrundelse

In the event that no international agreement is reached, the EU ETS cap should be consistent 
with a 20% GHG emission reduction target from the 1990 baseline.

Ændringsforslag 739
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Når Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd, 
foretager Kommissionen en omfattende 
konsekvensanalyse af de økonomiske 
virkninger af de foranstaltninger, der skal 
træffes for at nå ovennævnte 
reduktionsmål, samt af virkningerne af de 
øvrige foranstaltninger i den 
internationale aftale.
Konsekvensanalysen skal ligeledes fastslå, 
hvorvidt følgende betingelser er opfyldt:
- den internationale aftale skal være 
bindende for alle lande, der driver eller 
sandsynligvis vil komme til at drive 
produktionsvirksomhed i de sektorer, der 
er omfattet af direktivet
- den internationale aftale

- skal for så vidt angår de i dette 
direktivs bilag I omhandlede sektorer 
pålægge industrilande et 
restriktionsniveau svarende til det i 
Den Europæiske Union gældende 
niveau
- skal for så vidt angår de i dette 
direktivs bilag I omhandlede sektorer 
kræve, at udviklingslande, navnlig 
de i økonomisk henseende mest
udviklede af disse, yder et bidrag, der 
står i et rimeligt forhold til deres 
specifikke forpligtelser og deres 
respektive kapacitet

- de forpligtelser, som industrilande skal 
påtage sig, og de bidrag, der kræves fra 
udviklingslande, navnlig de i økonomisk 
henseende mest udviklede af disse, skal 

- måles og verificeres ved hjælp af 
internationalt anerkendte metoder
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- og offentliggøres.
2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er trådt i kraft, og i 
lyset af resultaterne af den i samme stykke 
foreskrevne konsekvensanalyse, navnlig
resultaterne med hensyn til, hvorvidt de 
tre oven for opstillede betingelser er 
opfyldt, fremsætter Kommissionen forslag 
om en ændret faktor, således at den del af
Fællesskabets kvotemængde, der udstedes
i 2020 i henhold til artikel 9 og 9a, 
bidrager til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over de 20 %, 
som den internationale aftale vil have 
forpligtet Fællesskabet til at foretage.

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til 
at dække op til halvdelen af den 
reduktion, der gennemføres i 
overensstemmelse med stk. 2.
4. Kommissionen kan vedtage, at 
driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, kan benytte 
yderligere projekttyper ud over de i artikel 
11a, stk. 2 til 5, nævnte eller andre 
mekanismer, som den internationale aftale 
indfører.

4. I lyset af resultaterne af den i stk. 1 
foreskrevne konsekvensanalyse, navnlig 
resultaterne med hensyn til, hvorvidt de 
tre i samme stykke opstillede betingelser 
er opfyldt, kan Kommissionen vedtage, at 
driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, kan benytte 
yderligere projekttyper ud over de i artikel 
11a, stk. 2 til 5, nævnte eller andre 
mekanismer, som den internationale aftale 
indfører.

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

Or. fr

Begrundelse

If an international agreement is concluded, new obligations will be imposed on the EU and 
the other parties. It is therefore essential to carry out an exhaustive impact study in order to 
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assess the detailed implementing arrangements and gauge such consequences as might ensue, 
whatever their nature. It will be necessary to determine the criteria by which the success of 
the agreement will be defined. The Community will also need to spell out the specific 
expectations with regard to emerging countries, since these cannot be equated with every 
other developing country in terms of the efforts to be undertaken.

Ændringsforslag 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 - stk. 1-3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 i denne artikel finder 
anvendelse, når Fællesskabet indgår en 
international klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der skal foretages i
henhold til artikel 9.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
40 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Driftslederne kan benytte CER'er og 
andre kreditter, der er godkendt efter stk. 4, 
fra tredjelande, som har indgået den 
internationale aftale, til at dække op til 10 
% af den reduktion, der gennemføres i 
overensstemmelse med stk. 2.
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Or. en

Ændringsforslag 741
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 for 
alle lande med betydelig virksomhed 
inden for de i bilag I og III opregnede 
aktivitetskategorier skal reduceres med 
større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd, og når 
Kommissionen har påvist, at denne aftale 
i disse andre lande fører til 
sammenlignelige CO2-udgifter for 
aktivitetskategorierne i bilag I og III. 

Or. de

Begrundelse

The adjustments resulting from the ensuing paragraphs should not occur automatically upon 
conclusion of an international agreement. Rather, criteria must be formulated which must be 
met before adjustments can be made. The minimum requirement is that comparable cost 
burdens should exist for the sectors specified in Annex 1 in all non-European States.

Ændringsforslag 742
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Når Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd, 
foretager Kommissionen en omfattende 
konsekvensanalyse af de økonomiske 
virkninger af de foranstaltninger, der skal 
træffes for at nå ovennævnte 
reduktionsmål, samt af virkningerne af de 
øvrige foranstaltninger i den 
internationale aftale.
Konsekvensanalysen skal ligeledes fastslå, 
hvorvidt følgende betingelser er opfyldt:
- den internationale aftale skal være 
bindende for alle lande, der driver eller 
sandsynligvis vil komme til at drive 
produktionsvirksomhed i de sektorer, der 
er omfattet af direktivet
- den internationale aftale

- skal for så vidt angår de i dette 
direktivs bilag I omhandlede sektorer 
pålægge industrilande et 
restriktionsniveau svarende til det i 
Den Europæiske Union gældende 
niveau
- skal for så vidt angår de i dette 
direktivs bilag I omhandlede sektorer 
kræve, at udviklingslande, navnlig 
de i økonomisk henseende mest 
udviklede af disse, yder et bidrag, der 
står i et rimeligt forhold til deres 
specifikke forpligtelser og deres 
respektive kapacitet

- de forpligtelser, som industrilande skal 
påtage sig, og de bidrag, der kræves fra 
udviklingslande, navnlig de i økonomisk 
henseende mest udviklede af disse, skal  

- måles og verificeres ved hjælp af 
internationalt anerkendte metoder
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- og offentliggøres.

Or. fr

Begrundelse

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Ændringsforslag 743
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale, som opfylder de i 
bilag Ia fastsatte minimumskrav, og som
indeholder krav om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

Or. en

Begrundelse

In Annex Ia, criteria for an international agreement are defined
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Ændringsforslag 744
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale, som opfylder de i 
bilag Ia fastsatte minimumskrav, og som
indeholder krav om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

Or. en

Begrundelse

In Annex Ia, criteria for an international agreement are defined.

Ændringsforslag 745
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet og dets medlemsstater indgår 
en international klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

Or. en
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Begrundelse

The process of signing and ratifying should be performed both by Community and all Member 
States respectively.

Ændringsforslag 746
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet og dets medlemsstater indgår 
en international klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

Or. en

Begrundelse

The process of signing and ratifying should be performed both by Community and all Member 
States respectively.

Ændringsforslag 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest seks måneder efter indgåelsen 
af en international klimaændringsaftale, 
som fører til obligatoriske 
emissionsreduktioner, der overstiger 
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emissionsreduktionerne i medfør af 
artikel 3, forelægger Kommissionen et 
lovgivningsmæssigt forslag om hver 
enkelt medlemsstats bidrag til 
Fællesskabets yderligere 
reduktionsindsats, som skal vedtages efter 
proceduren i traktatens artikel 251.

Or. en

Begrundelse

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision, not to a method based 
on an automatic trigger.

Ændringsforslag 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 
omhandlede internationale aftale er 
indgået, stiger den lineære faktor, således 
at Fællesskabets kvotemængde i 2020 
bliver mindre end fastsat efter artikel 9; 
den falder med en mængde kvoter 
svarende til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage, ganget med 
den andel af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, 
som fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a.

udgår

Or. en



AM\735217DA.doc 77/108 PE409.679v01-00

DA

Begrundelse

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision, not to a method based 
on an automatic trigger.

Ændringsforslag 749
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er trådt i kraft, og i 
lyset af resultaterne af den i samme stykke 
foreskrevne konsekvensanalyse, navnlig
resultaterne med hensyn til, hvorvidt de 
tre oven for opstillede betingelser er 
opfyldt, fremsætter Kommissionen forslag 
om en ændret faktor, således at den del af
Fællesskabets kvotemængde, der udstedes
i 2020 i henhold til artikel 9 og 9a, 
bidrager til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over de 20 %, 
som den internationale aftale vil have 
forpligtet Fællesskabet til at foretage.

Or. fr

Begrundelse

Amendment required for consistency.

Ændringsforslag 750
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er trådt i kraft,
fremsætter Kommissionen, på basis af en 
fuldstændig konsekvensanalyse af 
omkostningseffektiviteten af midlerne til 
at opnå disse reduktioner samt af 
virkningerne af andre foranstaltninger 
beskrevet i den internationale aftale, et 
lovgivningsmæssigt forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med forslag om en 
yderligere reduktion af Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 under hensyntagen 
til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage.

Or. en

Begrundelse

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement must not 
be an automatism but must be subject to evaluation and co-decision between Parliament and 
Council.

Ændringsforslag 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, fremsætter 
Kommissionen, på basis af en fuldstændig 
konsekvensanalyse af 
omkostningseffektiviteten af midlerne til 
at opnå disse reduktioner samt af 
virkningerne af andre foranstaltninger 
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20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

beskrevet i den internationale aftale, et 
lovgivningsmæssigt forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med forslag om en 
yderligere reduktion af Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 under hensyntagen
til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage. 

Or. en

Begrundelse

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement must not 
be an automatism but must be subject to evaluation and co-decision between Parliament and 
Council.

Ændringsforslag 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, fremsætter 
Kommissionen, på basis af en fuldstændig 
konsekvensanalyse af 
omkostningseffektiviteten af midlerne til 
at opnå disse reduktioner samt af 
virkningerne af andre foranstaltninger 
beskrevet i den internationale aftale, et 
lovgivningsmæssigt forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med forslag om en 
yderligere reduktion af Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 under hensyntagen
til den samlede reduktion af 
drivhusgasemissioner ud over 20 %, som 
den internationale aftale forpligter 
Fællesskabet til at foretage. 
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Or. en

Begrundelse

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement must not 
be an automatism but must be subject to evaluation and co-decision between Parliament and 
Council.

Ændringsforslag 753
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud 
over 20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, justeres
den lineære faktor under hensyn til 
indholdet i den internationale aftale og 
medlemsstaternes resultater inden for 
rammerne af Kyotoprotokollen; dette sker 
efter proceduren i traktatens artikel 251.

Or. en

Begrundelse

There is a need for more clarity for 20-30% trigger after approval of the new international 
agreement which takes into account disproportion of Member States achievements under the 
Kyoto Protocol. That adjustment must be made through the co-decision procedure.
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Ændringsforslag 754
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud 
over 20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, justeres
den lineære faktor under hensyn til 
indholdet i den internationale aftale og 
medlemsstaternes resultater inden for 
rammerne af Kyotoprotokollen; dette sker 
efter proceduren i traktatens artikel 251.

Or. en

Begrundelse

There is a need for more clarity for 20-30% trigger after approval of the new international 
agreement which takes into account disproportion of Member States achievements under the 
Kyoto Protocol. That adjustment must be made through the co-decision procedure.

Ændringsforslag 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
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kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a. 

kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner på 30 % 
eller over 30 %, hvis den internationale 
aftale forpligter Fællesskabet til at foretage 
en sådan reduktion, ganget med den andel 
af de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020, som 
fællesskabsordningen bidrager med i 
henhold til artikel 9 og artikel 9a.

Or. en

Begrundelse

This amendment clarifies that the 20% target will be increased to at least 30% if an 
international agreement is reached.

Ændringsforslag 756
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
30 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

Or. en
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Begrundelse

The IPCC 4th assessment report scenario that would give 50% likelihood  for maintaining 
temperature increase at +2°C assumes industrialised countries reduce their emissions by 25-
40% compared to 1990 by 2020 domestically and, in addition, significant deviation from 
business as usual in non-Annex I parties.  Reductions will become more expensive the longer 
the delay, which is why the EU should take a 30% reduction target as its starting point for 
domestic measures.

Ændringsforslag 757
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
kommissionsanalyse er forelagt, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a. Dette arrangement træder kun i 
kraft, hvis Kommissionens analyse 
forelægges før [2015].

Or. de

Begrundelse

The later the increase in the annual reduction factor occurs, the steeper the necessary 
reduction curve will be and the stronger the impact of the reduction in the volume of 
allowances will be on allowance prices. In order to prevent a disproportionate burden for 
industry resulting from this, a deadline should be set for the entry into force of the agreement.
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Ændringsforslag 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En international aftale som 
omhandlet i stk. 1 og 2 er en aftale 
mellem lande, 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.
En sådan international aftale bør omfatte 
en kritisk masse af den globale 
sektorproduktion.
Lande, der er omfattet af en sådan 
international aftale, skal nå til enighed 
om at gennemføre og håndhæve 
foranstaltninger, som resulterer i lige 
store byrder for industrier, der er udsat 
for international konkurrence.

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 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En international aftale som 
omhandlet i stk. 1 og 2 er en aftale 
mellem lande, 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.
En sådan international aftale bør omfatte 
en kritisk masse af den globale 
sektorproduktion.
Lande, der er omfattet af en sådan 
international aftale, skal nå til enighed 
om at gennemføre og håndhæve 
foranstaltninger, som resulterer i lige 
store byrder for industrier, der er udsat 
for international konkurrence.

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 760
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til 
at dække op til halvdelen af den 
reduktion, der gennemføres i 

udgår
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overensstemmelse med stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Amendment required for consistency.

Ændringsforslag 761
Holger Krahmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Ud over eventuelle ubrugte CER'er og 
ERU'er, som stammer fra 
fællesskabsordningen, og som 
medlemsstaterne har tildelt driftslederne 
for perioden 2008-2012, kan driftslederne 
benytte CER'er, ERU'er og andre kreditter, 
der er godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, 
som har indgået den internationale aftale, 
til at dække op til 70 % af reduktionen i 
den kvotemængde, der skal tildeles i 
henhold til stk. 2 og artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Achievement of the ambitious emission reduction targets within the EU emissions trading 
sector with only little use of CDM/JI leads to an extreme increase in CO2 and electricity 
prices. CDM in significant volumes is needed to dampen the price increase. Access to 70% of 
the total reduction goal compared with 1990 is required. To continue its successful 
development, the CDM industry needs a clear signal that CDM/JI will be continued in 
significant volumes even after 2012. Otherwise, international climate protection will suffer a 
serious setback.
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Ændringsforslag 762
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Driftslederne kan kun benytte Gold 
Standard-akkrediterede CER'er og 
nationale kompensationskreditter i 
medfør af artikel 24a eller andre kreditter, 
der er godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, 
som har indgået den internationale aftale, 
til at dække op til halvdelen af den 
reduktion, der gennemføres i 
overensstemmelse med stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Domestic Offsets need to be used in the ETS to stimulate emission reductions within the ETS. 
Incumbents select the cheapest offset credits (CDM or Domestic Offset) which are of equal 
status for compliance.

Ændringsforslag 763
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter fra projekter på 
områderne vedvarende energi og 
efterspørgselssideeffektivitet, undtagen 
kreditter fra store vandkraftprojekter, der 
er godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, 
som har indgået den internationale aftale, 
til at dække op til halvdelen af den 
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reduktion ud over Fællesskabets samlede 
reduktionsindsats på 30 %, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

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 764
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til at 
dække op til halvdelen af den reduktion, 
der gennemføres i overensstemmelse med 
stk. 2.

3. Driftslederne kan kun benytte Gold 
Standard-certificerede CER'er, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til at 
dække op til halvdelen af den reduktion, 
der gennemføres i overensstemmelse med 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Operators may only use Gold Standard certified CERs, ERUs or other credits approved in 
accordance with paragraph 4 from third countries which have concluded the international 
agreement, up to half of the reduction taking place in accordance with this paragraph.
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Ændringsforslag 765
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Driftslederne kan kun benytte CER'er af 
Gold Standard-typen, ERU'er af Gold 
Standard-typen og andre kreditter af Gold 
Standard-typen, der er godkendt efter stk. 
4, fra tredjelande, som har indgået den 
internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

Or. el

Begrundelse

Limiting CDMs and ERUs to those with Gold Standard type certification, will ensure that 
only high quality units are used which could provide a genuine additional reduction in 
emissions and also sustainable development benefits.

Ændringsforslag 766
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Driftslederne kan kun benytte CER'er af 
Gold Standard-typen, ERU'er af Gold 
Standard-typen og andre kreditter af Gold 
Standard-typen, der er godkendt efter stk. 
4, fra tredjelande, som har indgået den 
internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
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2.

Or. en

Begrundelse

Only allow high quality CDM credits. Gold Standard offers a strict definition of additionality 
and sustainable development. It ensures that solely emission reductions that would not have 
taken place already and projects that provide clear sustainable development benefits to local 
communities receive accreditation.

Ændringsforslag 767
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. 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 
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 kan ikke overstige 50 % af 
de oven for nævnte eksterne kreditter, som 
ikke er blevet anvendt.

Or. en

Begrundelse

This ensures that only Gold Standard accredited CERs can be transferred from phase II to 
phase III.
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Ændringsforslag 768
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage, at
driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, kan benytte 
yderligere projekttyper ud over de i artikel 
11a, stk. 2 til 5, nævnte eller andre 
mekanismer, som den internationale aftale 
indfører.

4. Kommissionen kan forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet forslag, som gør det 
muligt for driftsledere, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, at benytte yderligere 
projekttyper ud over de i artikel 11a, stk. 2 
til 5, nævnte eller andre mekanismer, som 
den internationale aftale indfører.

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

Or. en

Begrundelse

Decisions to allow for the use of further types of off-set credits should be made in a co-
decision procedure.

Ændringsforslag 769
Anders Wijkman

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det skal være muligt for driftsledere i et 
omfang af op til 6 % af de årlige 
verificerede emissioner fra deres anlæg at 
bruge kreditter fra bæredygtige aktiviteter 
til at begrænse skovrydningen og øge 
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skovrejsning og genplantning af skov i 
udviklingslande under en kommende 
international klimaændringsaftale. Disse 
kreditter skal opfylde alle krav i den 
kommende internationale 
klimaændringaftale og senere 
beslutninger vedtaget i henhold til denne.

Or. en

(Krydshenvisning til æf 37 i PR/727283)

Begrundelse

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is 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 to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.

Ændringsforslag 770
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det skal være muligt for anlæg i et 
omfang af op til 5 % af deres årlige 
verificerede emissioner at bruge kreditter 
fra bæredygtige aktiviteter til at begrænse 
skovrydningen og øge bæredygtig 
skovrejsning og genplantning af skov i 
udviklingslande under en kommende 
international klimaændringsaftale, så 
snart der er fastlagt passende 
bestemmelser om ansvar, diskontering og 
varighed, der som det allermindste også er 
acceptable i eventuelle føderale 
amerikanske emissionshandelsordninger.
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Or. en

(Krydshenvisning til æf 37 i PR/727283)

Begrundelse

To enforce the application of the rules.

Ændringsforslag 771
Riitta Myller

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det skal være muligt for anlæg i et 
omfang af op til en vis procentdel af deres 
årlige verificerede emissioner at bruge 
kreditter fra bæredygtige aktiviteter til at 
begrænse skovrydningen og øge 
skovrejsning og genplantning af skov i 
udviklingslande, forudsat at der er 
indgået en international 
klimaændringsaftale og fastlagt passende 
bestemmelser om ansvar, diskontering og 
varighed.

Or. en

Ændringsforslag 772
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis Fællesskabet indgår en bred 
international klimaændringsaftale inden 
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udgangen af 2010, auktioneres alle 
kvoter, og artikel 10a og 10b finder ikke 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

In the event of a comprehensive international agreement on climate change, the risk of carbon
leakage due to auctioning of emission allowances will be low. Therefore, full auctioning 
should become the only allocation method once such an agreement is concluded.

Ændringsforslag 773
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis Fællesskabet indgår en bred 
international klimaændringsaftale, som 
medfører obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner, auktioneres alle 
kvoter, og artikel 10a og 10b finder ikke 
anvendelse.
Lykkes det ikke at indgå en bred 
international klimaændringsaftale, 
auktioneres alle kvoter med undtagelse af 
kvoter for de sektorer, der er identificeret 
som værende udsat for en betydelig risiko 
for kulstoflækage.

Or. en

Begrundelse

When there is no international agreement, allowances can be auctioned in all sectors except 
for those specifically identified under the Commission’s criteria as being at risk of carbon 
leakage.
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Ændringsforslag 774
Anders Wijkman

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis Fællesskabet indgår en bred 
international klimaændringsaftale, 
auktioneres alle kvoter, og artikel 10a og 
10b finder ikke anvendelse.

Or. en

Begrundelse

In the event of a comprehensive international agreement on climate change, the risk of carbon 
leakage due to auctioning of emission allowances will be low. Therefore, full auctioning 
should become the only allocation method once such an agreement is concluded.

Ændringsforslag 775
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Følgende indsættes som artikel 28a:

"Artikel 28a

Oprettelse af puljer

1. Medlemsstaterne kan tillade, at 
driftsledere af anlæg, der udfører en af 
de i bilag I nævnte aktiviteter, opretter 
en pulje af anlæg med samme aktivitet 
for den periode, der er fastsat i artikel 
11, stk. 1, og/eller den første 
femårsperiode, der er fastsat i artikel 9 i 
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overensstemmelse med nærværende 
artikels stk. 2-6.
2. Driftsledere af anlæg med en af de i 
bilag I nævnte aktiviteter, som ønsker at 
oprette en pulje, ansøger den 
kompetente myndighed herom med 
angivelse af, hvilke anlæg det drejer sig 
om og for hvilken periode de ønsker at 
oprette en pulje, samt beviser for, at en 
puljeforvalter vil være i stand til at 
opfylde forpligtelserne i stk. 3 og 4.
3. Driftsledere, der ønsker at oprette en 
pulje, udnævner en puljeforvalter, som:
a) får udleveret den samlede mængde 
kvoter, der er beregnet af driftslederne 
pr. anlæg […]
b) får ansvaret for at returnere kvoter 
svarende til de samlede emissioner fra 
anlæggene i puljen […] og
c) forhindres i at overdrage yderligere 
kvoter i tilfælde af, at en driftsleders 
rapport ikke er bedømt som 
tilfredsstillende i medfør af artikel 15.
4. Puljeforvalteren pålægges sanktioner 
ved overtrædelse af kravet om at 
returnere tilstrækkelige kvoter til at 
dække de samlede emissioner fra 
anlæggene i puljen, uanset artikel 16, 
stk. 2, 3 og 4.
5. En medlemsstat, der ønsker at tillade 
oprettelse af en eller flere puljer, 
indsender den i stk. 2 nævnte ansøgning 
til Kommissionen. For så vidt andet ikke 
følger af traktaten, kan Kommissionen 
inden for tre måneder efter modtagelsen 
afvise en ansøgning, der ikke opfylder 
kravene i dette direktiv. En sådan 
afgørelse skal begrundes. I tilfælde af 
afvisning kan medlemsstaten kun tillade, 
at puljen oprettes, hvis de foreslåede 
ændringer accepteres af Kommissionen.
6. Hvis en puljeforvalter ikke 
efterkommer de i stk. 4 nævnte 
sanktioner, hæfter de enkelte 
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driftsledere af anlæggene i puljen i 
henhold til artikel 12, stk. 3, og artikel 
16 for emissioner fra deres egne anlæg."

Or. en

Begrundelse

The new Directive deleted the possibility for pooling (former Article 28). Pooling is a 
substantial part of this. It should not, therefore, be deleted but should be kept in the Directive.

Ændringsforslag 776
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Følgende indsættes som artikel 28a:

"Artikel 28a

Frivillige foranstaltninger

1. Driftsledere opfordres til på frivillig 
basis at investere i bæredygtige aktiviteter,
der har til formål at begrænse 
skovrydning, vende udviklingen med 
ødelæggelse af jord eller skove og øge 
skovrejsning og skovgenplantning i 
udviklingslande.
2. Kommissionen fastlægger passende 
bestemmelser om ansvar, diskontering og 
varighed under hensyntagen til de 
fremskridt, der er sket i UNFCCC-
sammenhæng.
3. Driftsledere kan få kreditter fra:
a) skovrejsnings- og 
skovgenplantningsprojekter, der er 
certificeret af CDM-styrelsesrådet, og 
skovrejsnings- og 
skovgenplantningsprojekter, der er 
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verificeret i henhold til JI-
tilsynsudvalgsproceduren
b) skovbrugsaktiviteter i udviklingslande, 
med hvilke der er indgået en aftale i 
henhold til artikel 11a, stk. 5 og
c) ethvert verificeret projekt, der 
reducerer nationale emissioner fra 
skovrydning, eller projekter, der har til 
formål vende udviklingen med 
ødelæggelse af jord eller skove i 
udviklingslande i overensstemmelse med 
den i artikel 28 nævnte internationale 
aftale.
4. Driftsledere, der har investeret i 
ovennævnte aktiviteter på frivillig basis, 
kan ikke anvende de akkumulerede 
kreditter til at kompensere for deres 
emissioner. Hvis prisen på CO2 ligger på 
eller er højere end 50 EUR/t, kan 
driftsledere imidlertid anvende kreditter i 
et omfang af op til en vis procentdel af 
deres årlige verificerede emissioner."

Or. en

Begrundelse

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions are taking place on market and fund based incentives to avoid 
deforestation. Companies can invest on a voluntary basis in emission reduction measures on 
top of their obligations under the ETS. To encourage companies to do so, an incentive will be 
provided by allowing operators to use the accumulated credits to offset a percentage of their 
emissions once the CO2 price exceeds EUR 50 per tonne.

Ændringsforslag 777
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Følgende indsættes som artikel 28a:
"Artikel 28a

Anvendelse af kreditter fra 
skovbrugsaktiviteter

Uanset artikel 11a og 28 tillader 
medlemsstaterne driftsledere af anlæg at 
anvende kreditter i et omfang af op til 6 % 
af deres anlægs årlige verificerede 
emissioner fra:
a) skovrejsnings- og 
skovgenplantningsprojekter, der er 
certificeret af CDM-styrelsesrådet, og 
skovrejsnings- og 
skovgenplantningsprojekter, der er 
verificeret i henhold til JI-
tilsynsudvalgsproceduren
b) skovbrugsaktiviteter i udviklingslande, 
med hvilke der er indgået en aftale i 
overensstemmelse med artikel 11a, stk. 5, 
og
c) ethvert skovbrugsprojekt i 
udviklingslande, som efterlever den i 
artikel 28 nævnte internationale aftale."

Or. en

Begrundelse

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.
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Ændringsforslag 778
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Følgende indsættes som artikel 28b:

"Artikel 28b

Anvendelse af kreditter fra 
skovbrugsaktiviteter

Uanset artikel 11a og 28 tillader 
medlemsstaterne driftsledere af anlæg at 
anvende kreditter i et omfang af op til (X) 
% af deres anlægs årlige verificerede 
emissioner fra:
a) skovrejsnings- og 
skovgenplantningsprojekter, der er 
certificeret af CDM-styrelsesrådet, og 
skovrejsnings- og 
skovgenplantningsprojekter, der er 
verificeret i henhold til JI-
tilsynsudvalgsproceduren
b) skovbrugsaktiviteter i udviklingslande, 
med hvilke der er indgået en aftale i 
overensstemmelse med artikel 11a, stk. 5, 
og
c) ethvert skovbrugsprojekt i 
udviklingslande, som efterlever den i 
artikel 28 nævnte internationale aftale."

Or. en

Begrundelse

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached.  This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry.
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Ændringsforslag 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Følgende indsættes som artikel 28a:
"Artikel 28a
Fravigelse

Ud over tildelingen i henhold til artikel 
10a tildeles Litauen fra den 1. januar 
2013, som følge af tidlig nedlukning af 
Ignalina-atomkraftværket i 
overensstemmelse med protokol 4 til 
tiltrædelsestraktaten, en yderligere 
mængde årlige ikkeoverdragelige 
emissionskvoter til kraftværker, som fyres 
med fossilt brændsel. Denne mængde 
beregnes på grundlag af forskellen 
mellem den litauiske el-sektors 
drivhusgasemissioner fra produktion af 
elektricitet efter lukningen af Ignalina-
kraftværket og den gennemsnitlige 
mængde drivhusgasemissioner fra el-
produktionssektoren i perioden 2005-
2009.
Kommissionen tager denne fravigelse op 
til fornyet overvejelse i 2018 under 
hensyntagen til situationen i Litauens el-
energisektor. 

Or. en
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Ændringsforslag 780
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a) Artikel 30 affattes således:
"Artikel 30

Revision og videreudvikling
[…]
2. På grundlag af erfaringerne med 
anvendelsen af dette direktiv […] og i 
lyset af udviklingen i den internationale 
sammenhæng udarbejder 
Kommissionen en rapport om 
direktivets anvendelse, idet den tager 
stilling til:
a) […] om […] andre relevante sektorer 
og aktiviteter bør medtages i 
fællesskabsordningen
b) yderligere harmonisering af 
definitioner, afgifter og sanktioner
c) tærsklen for udelukkelse af mindre 
anlæg fra fællesskabsordningen, hvis der 
er indført tilsvarende foranstaltninger;
d) eventuelle nødvendige foranstaltninger 
til forebyggelse af markedsmisbrug og 
skadelig spekulation.
[…]
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport senest
den 30. juni 2015 [...].
[...]
3a. Kommissionen forelægger snarest 
muligt lovgivningsmæssige forslag med 
henblik på at medtage søtransport i 
fællesskabsordningen senest i 2013.
3b. Kommissionen forelægger senest i 
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2013 passende forslag indeholdende en 
dato for medtagelse i 
fællesskabsordningen af vejgodstransport, 
minedrift og affaldssektoren. Forslagene 
baseres på en fuldstændig evaluering af 
omkostninger og fordele ved samt praktisk 
gennemførlighed af 
medtagelsesmulighederne."

Or. en

Begrundelse

Shipping should be included in the ETS and the Commission should assess whether freight 
road transport, mining and the waste sector should be included as well.

Ændringsforslag 781
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a) Artikel 30, stk. 2, affattes således:

"2. På grundlag af erfaringerne med 
anvendelsen af dette direktiv og de 
fremskridt, der gøres inden for 
overvågning af drivhusgasemissionerne, 
samt på baggrund af udviklingen på 
internationalt plan udarbejder 
Kommissionen en omfattende 
evalueringsrapport om direktivets 
anvendelse, idet den bl.a. tager stilling 
til:
a) om og hvorledes bilag I bør ændres, 
således at det kommer til at omfatte 
andre relevante sektorer, herunder bl.a. 
kemikalie- og aluminiumsektorerne, 
aktiviteter og emissioner af de i bilag II 
anførte andre drivhusgasser med 
henblik på yderligere forbedring af 
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ordningens økonomiske effektivitet
aa)  svingninger i prisen på 
emissionskvoter
b) forholdet mellem Fællesskabets 
handel med emissionskvoter og den 
internationale handel med emissioner, 
der indledtes i 2008
[...]
[...]
e) forholdet mellem emissionshandel og 
andre politikker og foranstaltninger på 
medlemsstats- og fællesskabsplan, 
herunder tilpasning til klimaændringerne 
og beskatning, der forfølger de samme 
mål
[...]
g) størrelsen af bøderne for 
overskridelse af emissionerne, bl.a. 
under hensyn til inflationen
h) kvotemarkedets funktion, herunder 
navnlig kulstoflækage og andre 
eventuelle markedsforstyrrelser
[...]
j) oprettelse af puljer
k) hvorvidt det er praktisk at udarbejde 
benchmarks på fællesskabsplan som 
grundlag for kvotetildeling under 
hensyntagen til de bedste tilgængelige 
teknikker og cost-benefit-analyser
l) virkningerne af projektmekanismerne 
for værtslandene, navnlig for deres 
udviklingsmålsætninger, herunder 
hvorvidt der er godkendt JI- og CDM-
projektaktiviteter for vandkraftanlæg 
med en kapacitet på over 500 MW med 
negative miljømæssige eller sociale 
virkninger, og den fremtidige anvendelse 
af CER eller ERU fra sådanne 
projektaktiviteter for vandkraftanlæg i 
fællesskabsordningen
m) støtten til kapacitetsopbygningstiltag 
i udviklingslande og lande med 
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overgangsøkonomi
n) fremgangsmåderne og procedurerne 
for medlemsstaternes godkendelse af 
nationale projektaktiviteter og for 
udstedelse af kvoter med hensyn til 
reduktion eller begrænsning af 
emissioner fra sådanne aktiviteter fra 
2008
o) de tekniske bestemmelser med hensyn 
til den midlertidige karakter af 
tilgodehavender og grænsen på 1 % for 
at komme i betragtning for så vidt angår 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelse og skovbrug som anført 
i beslutning 17/CP.7 samt 
bestemmelserne vedrørende resultatet af 
evalueringen af potentielle risici ved 
anvendelse af genetisk modificerede 
organismer og potentielt indtrængende 
fremmede arter ved projektaktiviteter 
vedrørende plantning af skov og 
genplantning af skov for at gøre det 
muligt for driftslederne at anvende CER 
og ERU fra arealanvendelse, ændringer 
i arealanvendelse og skovbrug i 
fællesskabsordningen fra 2008 i 
overensstemmelse med beslutninger 
vedtaget i henhold til UNFCCC eller 
Kyoto-protokollen.
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet denne rapport 
senest den 30. juni 2015, eventuelt 
ledsaget af forslag. Rapporten bør 
udarbejdes og forelægges sammen med en 
rapport om anvendelsen af afgørelse 
2008/xxxx."

Or. en
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Ændringsforslag 782
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a) Artikel 30, stk. 2, affattes således:

"2. På grundlag af erfaringerne med 
anvendelsen af dette direktiv og de 
fremskridt, der gøres inden for 
overvågning af drivhusgasemissionerne, 
samt på baggrund af udviklingen på 
internationalt plan udarbejder 
Kommissionen en omfattende 
evalueringsrapport om direktivets 
anvendelse, idet den bl.a. tager stilling 
til:
a) om og hvorledes bilag I bør ændres, 
således at det kommer til at omfatte 
andre relevante sektorer, herunder bl.a. 
kemikalie- og aluminiumsektorerne, 
aktiviteter og emissioner af de i bilag II 
anførte andre drivhusgasser med 
henblik på yderligere forbedring af 
ordningens økonomiske effektivitet
aa)  svingninger i prisen på 
emissionskvoter
b) forholdet mellem Fællesskabets 
handel med emissionskvoter og den 
internationale handel med emissioner, 
der indledtes i 2008
[...]
[...]
e) forholdet mellem emissionshandel og 
andre politikker og foranstaltninger på 
medlemsstats- og fællesskabsplan, 
herunder tilpasning til klimaændringerne 
og beskatning, der forfølger de samme 
mål
[...]
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g) størrelsen af bøderne for 
overskridelse af emissionerne, bl.a. 
under hensyn til inflationen
h) kvotemarkedets funktion, herunder 
navnlig kulstoflækage og andre 
eventuelle markedsforstyrrelser
[...]
j) oprettelse af puljer
k) hvorvidt det er praktisk at udarbejde 
benchmarks på fællesskabsplan som 
grundlag for kvotetildeling under 
hensyntagen til de bedste tilgængelige 
teknikker og cost-benefit-analyser
l) virkningerne af projektmekanismerne 
for værtslandene, navnlig for deres 
udviklingsmålsætninger, herunder 
hvorvidt der er godkendt JI- og CDM-
projektaktiviteter for vandkraftanlæg 
med en kapacitet på over 500 MW med 
negative miljømæssige eller sociale 
virkninger, og den fremtidige anvendelse 
af CER eller ERU fra sådanne 
projektaktiviteter for vandkraftanlæg i 
fællesskabsordningen
m) støtten til kapacitetsopbygningstiltag 
i udviklingslande og lande med 
overgangsøkonomi
n) fremgangsmåderne og procedurerne 
for medlemsstaternes godkendelse af 
nationale projektaktiviteter og for 
udstedelse af kvoter med hensyn til 
reduktion eller begrænsning af 
emissioner fra sådanne aktiviteter fra 
2008
o) de tekniske bestemmelser med hensyn 
til den midlertidige karakter af 
tilgodehavender og grænsen på 1 % for 
at komme i betragtning for så vidt angår 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelse og skovbrug som anført 
i beslutning 17/CP.7 samt 
bestemmelserne vedrørende resultatet af 
evalueringen af potentielle risici ved 
anvendelse af genetisk modificerede 
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organismer og potentielt indtrængende 
fremmede arter ved projektaktiviteter 
vedrørende plantning af skov og 
genplantning af skov for at gøre det 
muligt for driftslederne at anvende CER 
og ERU fra arealanvendelse, ændringer 
i arealanvendelse og skovbrug i 
fællesskabsordningen fra 2008 i 
overensstemmelse med beslutninger 
vedtaget i henhold til UNFCCC eller 
Kyoto-protokollen.
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet denne rapport 
senest den 30. juni 2015, eventuelt 
ledsaget af forslag. Rapporten bør 
udarbejdes og forelægges sammen med en 
rapport om anvendelsen af afgørelse 
2008/xxxx."

Or. en

Begrundelse

The Climate and Energy Package is a very complicated and sophisticated policy tool, whose 
functioning should be comprehensively reviewed in 2015.
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