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Ændringsforslag 783
Anne Ferreira

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anlæg eller dele af anlæg, der benyttes 
til forskning, udvikling og testning af nye 
produkter, er ikke omfattet af dette 
direktiv, og fyringsanlæg, der udelukkende 
fyres med biomasse, er ikke omfattet af 
dette direktiv.

1. Anlæg eller dele af anlæg, der benyttes 
til forskning, udvikling og testning af nye 
produkter, og anlæg, som er omfattet af 
tilsvarende emissionsreduktionstiltag og 
anvendes til levering af sundhedsydelser 
og uddannelsesmæssige 
aktiviteter/institutioner, er ikke omfattet af 
dette direktiv, og fyringsanlæg, der 
udelukkende fyres med biomasse, er ikke 
omfattet af dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens konsekvensanalyse viser, at små emittenter som hospitaler og universiteter vil 
have de samme omkostninger hvad angår administrative byrder som store emittenter. De 
fleste hospitaler og sundhedsfaciliteter modtager offentlig støtte og har begrænsede 
ressourcer. Det er vigtigt, at deres indsats for at nedbringe kuldioxidemissionerne tages i 
betragtning.

Ændringsforslag 784
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anlæg eller dele af anlæg, der benyttes 
til forskning, udvikling og testning af nye 

1.  Anlæg eller dele af anlæg, der benyttes 
til forskning, udvikling og testning af nye 
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produkter, er ikke omfattet af dette 
direktiv, og fyringsanlæg, der udelukkende 
fyres med biomasse, er ikke omfattet af 
dette direktiv.

produkter, er ikke omfattet af dette 
direktiv, og fyringsanlæg, der udelukkende 
fyres med biomasse eller anvender 
biomasse i kombination med 
støttebrændere, som fyres med fossilt 
brændsel, er ikke omfattet af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Fyringsanlæg, der er beregnet til at fyres med biomasse, anvender som regel støttebrændere. 
Det ville være en enorm byrde for disse anlæg at blive medtaget i fællesskabsordningen med 
alle overvågningskravene.

Ændringsforslag 785
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anlæg eller dele af anlæg, der benyttes 
til forskning, udvikling og testning af nye 
produkter, er ikke omfattet af dette 
direktiv, og fyringsanlæg, der udelukkende 
fyres med biomasse, er ikke omfattet af 
dette direktiv.

1. Anlæg eller dele af anlæg, der benyttes 
til forskning, udvikling og testning af nye 
produkter, er ikke omfattet af dette 
direktiv, hospitaler og fyringsanlæg, der 
udelukkende fyres med biomasse, er ikke 
omfattet af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 786
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 2
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – punkt 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I punkt 2 tilføjes følgende punktum: udgår
"Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 
hensyn til enheder med en nominel 
indfyret termisk effekt på under 3 MW."

Or. de

Begrundelse

Der er fare for, at et stort antal små anlæg vil blive medtaget i henhold til 
sammenlægningsreglen, som fandtes i det oprindelige direktiv, og som er blevet konkretiseret 
i den tilføjelse, der er foreslået i direktivforslaget (definitionen af ”fyringsanlæg”). I 
kemikalieindustrien er der et stort antal foreningslokaliteter med mange individuelle 
forbrændingsanlæg, som vil blive lagt sammen til forbrændingsanlæg på over 20 MW, eller 
som helhed vil overskride denne grænseværdi og derved tvinge lokaliteten til at handle med 
emissioner. I begge tilfælde vil mindre anlæg være tvunget til emissionshandel.

Ændringsforslag 787
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 2
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I punkt 2 tilføjes følgende punktum: udgår
"Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 
hensyn til enheder med en nominel 
indfyret termisk effekt på under 3 MW."

Or. de

Begrundelse

Der er fare for, at et stort antal små anlæg vil blive medtaget i henhold til sammenlægnings-
reglen, som fandtes i det oprindelige direktiv, og som er blevet konkretiseret i den tilføjelse, 
der er foreslået til direktivet, der er under revision. Der er et stort antal foreningslokaliteter 
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med mange individuelle forbrændingsanlæg, som på grund af denne regel enten vil blive lagt 
sammen til forbrændingsanlæg på over 20 MW, som allerede findes på dette område, eller 
som helhed vil overskride denne grænseværdi og derved tvinge lokaliteten til at handle med 
emissioner. Dette strider mod den ifølge artikel 27 planlagte udelukkelse af små anlæg

Ændringsforslag 788
Anne Ferreira

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 2
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 
hensyn til enheder med en nominel indfyret 
termisk effekt på under 3 MW."

"Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 
hensyn til enheder med en nominel indfyret 
termisk effekt på under 3 MW. Enheder 
med en nominel indfyret termisk effekt på 
under 50 MW, som er i drift højst 350 
timer om året, medtages ikke i denne 
beregning."

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at øge hospitalers kapacitet til at vedligeholde særlige 
infrastrukturer.  Det er især vigtigt, at nødgeneratorer udelukkes fra beregningen, idet de er 
sikkerhedsanlæg, der er uundværlige for at hospitaler kan fungere.

Ændringsforslag 789
John Bowis, John Purvis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 2
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 

"Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 
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hensyn til enheder med en nominel indfyret 
termisk effekt på under 3 MW."

hensyn til:
a) enheder med en nominel indfyret 
termisk effekt på under 3 MW og
b) enheder med en nominel indfyret 
termisk effekt på under 50 MW, som ikke 
fungerer mere end 350 timer om året."

Or. en

Begrundelse

Ved fastsættelsen af grænseværdier bør der anvendes aktuelle emissioner snarere end 
potentielle emissioner. Denne tilgang vil udelukke aktører som f.eks. hospitaler, der har brug 
for en stor standby-kapacitet i form af nødgeneratorer, men måske kun anvender denne 
kapacitet i en begrænset periode hvert år.

Ændringsforslag 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 2 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – punkt 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I stk. 2 tilføjes følgende afsnit: 

"Dette direktivs anvendelsesområde 
omfatter ikke kraftvarmeværker med en 
varmeproduktion på under 35 MW, 
uanset hvilken sektor de tilhører."

Or. es

Begrundelse

Et kraftvarmeværk med en varmeproduktion på 35 MW producerer den samme mængde 
varme som en varmtvandsbeholder på 20 MW på grund af den effektive samtidige produktion 
af varme og elektricitet. Inddragelse i emissionshandelsordningen kan afholde investorer fra 
at investere i et kraftvarmeværk i betragtning af de højere omkostninger, der er forbundet 
med at producere den samme mængde varme, selv om dette er den bedste tilgængelige 
teknologi til at producere elektricitet og samtidig nedbringe drivhusgasemissionerne.
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Ændringsforslag 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra a 
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 1 – aktivitet 1 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fyringsanlæg med en samlet effekt på 
mere end 20 MW (undtagen anlæg til 
forbrænding af farligt affald eller 
kommunalt affald)

Fyringsanlæg med en samlet effekt på 
mere end 20 MW  

Or. en

Ændringsforslag 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra a 
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 1 – aktivitet 2 – række 2 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koksværker Koksværker - til fremstilling af 
metallurgisk koks

Or. en

Begrundelse

Koksværker, der fremstiller metallurgisk koks, skal klart placeres under 
metalfremstillingsaktiviteter og derved adskilles fra koksværker, der fremstiller andre typer 
koks.
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Ændringsforslag 793
Irena Belohorská

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra a 
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 1 – aktivitet 2 – række 2 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koksværker Koksværker - til fremstilling af 
metallurgisk koks

Or. en

Begrundelse

Koksværker, der fremstiller metallurgisk koks, skal klart placeres under 
metalfremstillingsaktiviteter og derved adskilles fra koksværker, der fremstiller andre typer 
koks.

Ændringsforslag 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra b – nr. ii
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 2 – stk. -1 (nyt)

Ændringsforslag

Koksværker - til fremstilling af metallurgisk koks Kuldioxid

Or. en

Begrundelse

Koksværker, der fremstiller metallurgisk koks, skal klart placeres under 
metalfremstillingsaktiviteter og derved adskilles fra koksværker, der fremstiller andre typer 
koks.
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Ændringsforslag 795
Irena Belohorská

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra b – nr. ii
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 2 – stk. -1 (nyt)

Ændringsforslag

Koksværker - til fremstilling af metallurgisk koks Kuldioxid

Or. en

Begrundelse

Koksværker, der fremstiller metallurgisk koks, skal klart placeres under 
metalfremstillingsaktiviteter og derved adskilles fra koksværker, der fremstiller andre typer 
koks.

Ændringsforslag 796
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra b – nr. ii
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 2 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion af aluminium 
(primærproduktion og, når der drives 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mere end 20 MW,
sekundærproduktion)

Produktion af aluminium 
(primærproduktion når der drives 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mere end 20 MW)

Or. en

Begrundelse

Der udledes ikke perfluorcarboner ved fremstilling af sekundært aluminium. CO2-
emissionerne fra disse faciliteter af meget lave.
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Ændringsforslag 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra b – nr. ii
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 2 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion af aluminium 
(primærproduktion og, når der drives 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mere end 20 MW, 
sekundærproduktion)

Produktion af aluminium 
(primærproduktion når der drives 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mere end 20 MW)

Or. en

Begrundelse

For the aluminium recycling industry the inclusion does not make any sense as the 
Commission itself has identified the need for European industry to become more resource 
efficient and increase the recycling of valuable raw materials. Inclusion in the ETS gives the 
completely opposite signal to this industry and society. The quantity of emissions from the 
aluminium recycling industry is also such that this makes no difference to the total emissions 
included in the ETS; it consists of a number of SME’s and the additional administrative and 
cost burden does not justify the inclusion.

Ændringsforslag 798
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra c – nr. i
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 3 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Anlæg til fremstilling af klinker (cement) 
i roterovne med en produktionskapacitet på 
mere end 500 tons/dag eller af kalk, 
herunder brænding af dolomit og magnesit, 
i roterovne med en produktionskapacitet på 
mere end 50 tons/dag eller i andre ovne 
med en produktionskapacitet på mere end 

"Anlæg til fremstilling af klinker (cement) 
i roterovne med en produktionskapacitet på 
mere end 500 tons/dag eller af kalk, 
herunder brænding af dolomit og magnesit, 
i roterovne med en produktionskapacitet på 
mere end 50 tons/dag eller i andre ovne 
med en produktionskapacitet på mere end 
50 tons/dag, med undtagelse af 
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50 tons/dag" foranstaltninger til genvinding af farligt 
og ufarligt affald som defineret i bilag IIB 
i direktiv 91/156/EØF "

Or. fr

Begrundelse

The ETS Directive excludes, from within the scope of combustion plants, hazardous and 
municipal waste sent to incineration facilities that conduct operations defined by Directive 
91/156/EEC as disposal operations. The fact that the ETS Directive excludes waste disposal 
operations, but includes waste recovery at co-processing installations, is at odds with the 
Waste Framework Directive, and particularly the waste hierarchy, as it would give 
preference to disposal over recovery. 

Ændringsforslag 799
Philippe Busquin

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra c – nr. i
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 3 – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Anlæg til fremstilling af klinker (cement) 
i roterovne med en produktionskapacitet på 
mere end 500 tons/dag eller af kalk, 
herunder brænding af dolomit og magnesit, 
i roterovne med en produktionskapacitet på 
mere end 50 tons/dag eller i andre ovne 
med en produktionskapacitet på mere end 
50 tons/dag"

"Anlæg til fremstilling af klinker (cement) 
i roterovne med en produktionskapacitet på 
mere end 500 tons/dag eller af kalk, 
herunder brænding af dolomit og magnesit, 
i roterovne med en produktionskapacitet på 
mere end 50 tons/dag eller i andre ovne 
med en produktionskapacitet på mere end 
50 tons/dag, med undtagelse af 
foranstaltninger til genvinding af farligt 
og ufarligt affald som defineret i bilag IIB 
i direktiv 91/156/EØF "

Or. en

Begrundelse

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
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be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Ændringsforslag 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra c – nr. ii
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i tredje afsnit udgår følgende passage: ii) i tredje afsnit udgår følgende passage:
", og/eller en kapacitet på mere end 4 
m3/dag og en sættetæthed pr. ovn på mere 
end 300 kg/m3"

"/eller" 

Or. en

Begrundelse

We propose here to follow the Commission's proposal principle of improving efficiency by 
excluding small operators. A triple threshold is the better option to maximize efficiency in a 
sector dominated by small installations. This is in line with the current directive text.

Ændringsforslag 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra c – nr. ii
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i tredje afsnit udgår følgende passage: ii) i tredje afsnit udgår følgende passage:

", og/eller en kapacitet på mere end 4 
m3/dag og en sættetæthed pr. ovn på mere 

", og/eller en kapacitet på mere end 4 
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end 300 kg/m3" m3/dag"  

Or. es

Begrundelse

By reason of the wide range of products covered by the manufacture of ceramic material 
using kilns, energy intensity varies considerably between the subsectors of the ceramics 
industry. Revising the definition of the industry in Annex I exclusively on the basis of 
production capacity expressed in tonnes per day would fail to take account of this essential 
characteristic of that industry. It is therefore vital that the revision of Annex I should retain 
the reference to kiln capacity expressed in kg/m3. 

Ændringsforslag 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra c – nr. ii
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 3, stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i tredje afsnit udgår følgende passage: ii) i tredje afsnit udgår følgende passage:
", og/eller en kapacitet på mere end 4 
m3/dag og en sættetæthed pr. ovn på mere 
end 300 kg/m3"

", og/eller en kapacitet på mere end 4 
m3/dag"  

Or. en

Ændringsforslag 803
Chris Davies

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 – litra c – nr. iii 
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 3 – stk. 2 (nyt) – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anlæg til tørring eller brænding af gips 
eller til fremstilling af gipsplader og andre 
gipsprodukter, hvor fyringsanlægget har en 

Anlæg til tørring eller brænding af gips 
eller til fremstilling af gipsplader og andre 
gipsprodukter og byggematerialer, der 
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nominel indfyret termisk effekt på mere 
end 20 MW.

anvendes i stedet for disse, hvor 
fyringsanlægget har en nominel indfyret 
termisk effekt på mere end 20 MW.

Or. en

Begrundelse

Avoid unfair competition issues between building products which can be substituted to 
Gypsum products being so covered by the ETS.

Ændringsforslag 804
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4 – kolonne 1
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 1 (ny) – række 6 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion af organiske basiskemikalier
ved krakning, reforming, delvis eller fuld 
oxidering eller lignende processer, hvor 
produktionskapaciteten er større end 100 
tons/dag

Produktion af ethyler og propyler ved 
krakning eller reforming, hvor 
produktionskapaciteten er større end 100 
tons/dag

Or. de

Begrundelse

Definitions should be worded as clearly as possible in order to avoid differing interpretations 
in Member States.

Ændringsforslag 805
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4 – kolonne 1
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 1 (ny) – række 7 – kolonne 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion af brint (H2) og syntesegas ved 
reforming eller delvis oxidering, hvor 
produktionskapaciteten er større end 25 
tons/dag

Produktion af brint (H2) og syntesegas ved 
reforming, hvor produktionskapaciteten er 
større end 25 tons/dag

Or. de

Begrundelse

Definitions should be worded as clearly as possible in order to avoid differing interpretations 
in Member States.

Ændringsforslag 806
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4  
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 1 (ny) – række 7 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion af brint (H2) og syntesegas ved 
reforming eller delvis oxidering, hvor 
produktionskapaciteten er større end 25 
tons/dag

Produktion af brint (H2) og syntesegas ved 
reforming eller delvis oxidering af methan, 
hvor produktionskapaciteten er større end 
25 tons/dag

Or. en

Begrundelse

For technical clarification purposes.

Ændringsforslag 807
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 1 (ny) – række 8 a (ny)



AM\735438DA.doc 17/34 PE409.701v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Methangas (CH4), der forekommer i 
aktive kulminer, og som enten optages i 
kuls interne struktur, som fri gas i kullets 
porer eller som fri gas i de stenlag, der 
omgiver kullagene, hvorfra det oprindeligt 
er frigivet som følge af 
kulmineoperationer.

Or. en

Begrundelse

Emissions from this sector account for 7.9% of EU-25 methane emissions, equivalent to 0.7% 
of EU-25 GHG emissions.

Ændringsforslag 808
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 2 (ny) – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Separation, transport og geologisk lagring 
af drivhusgasser 

Separation, transport og geologisk lagring 
af drivhusgasser 

Anlæg til separation af drivhusgas med 
henblik på transport og lagring i et 
lagringsanlæg med tilladelse efter direktiv 
xxxx/xx/EF

Anlæg til separation af drivhusgas med 
henblik på transport og lagring i et 
lagringsanlæg med tilladelse efter direktiv 
xxxx/xx/EF, med undtagelse af forbedret 
kulbrinteindvinding

Rørledninger til transport af drivhusgas til 
geologisk lagring i et lagringsanlæg med 
tilladelse efter direktiv xxxx/xx/EF

Rørledninger til transport af drivhusgas til 
geologisk lagring i et lagringsanlæg med 
tilladelse efter direktiv xxxx/xx/EF, med 
undtagelse af forbedret 
kulbrinteindvinding

Lagringsanlæg til geologisk lagring af 
drivhusgas med tilladelse efter direktiv 
xxx/xx/EF

Lagringsanlæg til geologisk lagring af 
drivhusgas med tilladelse efter direktiv 
xxx/xx/EF, med undtagelse af forbedret 
kulbrinteindvinding
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Or. en

Ændringsforslag 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4 
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 2 (ny)

Kommissionens forslag

Separation, transport og geologisk lagring 
af drivhusgasser
Anlæg til separation af drivhusgas med 
henblik på transport og lagring i et 
lagringsanlæg med tilladelse efter direktiv 
xxxx/xx/EF

Alle de drivhusgasser, der er opført i bilag 
II

Rørledninger til transport af drivhusgas til 
geologisk lagring i et lagringsanlæg med 
tilladelse efter direktiv xxxx/xx/EF

Alle de drivhusgasser, der er opført i bilag 
II

Lagringsanlæg til geologisk lagring af 
drivhusgas med tilladelse efter direktiv 
xxx/xx/EF

Alle de drivhusgasser, der er opført i bilag 
II

Ændringsforslag

Separation, transport og geologisk lagring 
af kuldioxid
Anlæg til separation af kuldioxid med 
henblik på transport og lagring i et 
lagringsanlæg med tilladelse efter direktiv 
xxxx/xx/EF

Kuldioxid

Rørledninger til transport af kuldioxid til 
geologisk lagring i et lagringsanlæg med 
tilladelse efter direktiv xxxx/xx/EF

Kuldioxid

Lagringsanlæg til geologisk lagring af 
kuldioxid med tilladelse i henhold til 
direktiv xxx/xx/EF

Kuldioxid

Or. en
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Begrundelse

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 

Ændringsforslag 810
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 2 (ny)

Kommissionens forslag

Separation, transport og geologisk lagring 
af drivhusgasser
Anlæg til separation af drivhusgas med 
henblik på transport og lagring i et 
lagringsanlæg med tilladelse efter direktiv 
xxxx/xx/EF

Alle de drivhusgasser, der er opført i bilag 
II

Rørledninger til transport af drivhusgas til 
geologisk lagring i et lagringsanlæg med 
tilladelse efter direktiv xxxx/xx/EF

Alle de drivhusgasser, der er opført i bilag 
II

Lagringsanlæg til geologisk lagring af 
drivhusgas med tilladelse efter direktiv 
xxx/xx/EF

Alle de drivhusgasser, der er opført i bilag 
II

Ændringsforslag

Separation, transport og geologisk lagring 
af kuldioxid
Anlæg til separation af kuldioxid med 
henblik på transport og lagring i et 
lagringsanlæg med tilladelse efter direktiv 
xxxx/xx/EF

Kuldioxid

Rørledninger til transport af kuldioxid til 
geologisk lagring i et lagringsanlæg med 
tilladelse efter direktiv xxxx/xx/EF

Kuldioxid

Lagringsanlæg til geologisk lagring af Kuldioxid
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kuldioxid med tilladelse i henhold til 
direktiv xxx/xx/EF

Or. en

Begrundelse

Emissions from CCS facilities are usually CO2. The monitoring should not be expanded 
unnecessarily.

Ændringsforslag 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4 a (nyt) 
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – kategori 4 ("andre aktiviteter") – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a)  "Andre aktiviteter" affattes således:
Industrianlæg til fremstilling af:

a) papirmasse af træ eller andre 
fibermaterialer, herunder termiske 
fyringsanlæg med en samlet effekt på 
over 20 MW             
b) papir og pap med en 
produktionskapacitet på mere end 20 
tons pr. dag, hvor der anvendes 
termiske fyringsanlæg med en samlet 
effekt på mere end 20 MW.

Or. en

Begrundelse

Similar treatment of installations in all sectors in Annex 1. The Commission has only made 
changes to the newly added categories but has forgotten to do so for the existing sectors 
already appointed in Annex 1. This connects much better to the definition of electricity 
generator and gives a clear harmonization of the current existing member states approaches.
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Ændringsforslag 812
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4 a (nyt) – kolonne 1
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I – tabel – ny kategori

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der tilføjes følgende 
aktivitetskategori:
"Elektricitetsintensive 
produktionsprocesser
Fremstilling af klor, kaustisk soda, 
kaliumhydroxid og alkoholater ved 
elektrolyse
Fremstilling af flussyre ved elektrolyse
Fremstilling af gasser ved luftseparering
Fremstilling af karbider i elektriske ovne
Fremstillingen af brintoverilte
Fremstilling af polykrystallinsk silicium
Fremstilling af polygranuleret kulstof og 
grafit"

Or. de

Ændringsforslag 813
Peter Liese

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Følgende tilføjes som bilag Ia til direktiv 
2003/87/EF:

”BILAG Ia
Liste over energiintensive sektorer, der er 
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udsat for en væsentlig risiko for 
kulstoflækage

Kalk
Cement
Jern og stål
Keramik
Kemikalier
Ler
Glas
Papirmasse og papir”*
* Alle sektorer, der skal angives af 
Parlamentet og Rådet før vedtagelsen af 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

It needs to be made clear that a lot of sectors in the energy-intensive industry are exposed to 
carbon leakage. On the other hand, it also needs to be made clear which sectors are not 
exposed to carbon leakage and have the potential to pass costs through. This applies, for 
example, to the refinery sector.

Ændringsforslag 814
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Følgende tilføjes som bilag Ia til direktiv 
2003/87/EF:

”BILAG Ia
Liste over energiintensive sektorer, der er 

udsat for en væsentlig risiko for 
kulstoflækage
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Cement
Keramik
Kemikalier
Ler
Glas
Jern og stål
kalk
Papirmasse og papir”*
* Alle sektorer, der skal angives af 
Parlamentet og Rådet før vedtagelsen af 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Annex as introduced by Article 3 v (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Ændringsforslag 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende tilføjes som bilag Ia til direktiv 
2003/87/EF:

”BILAG Ia
Liste over energiintensive sektorer, der er 
udsat for en væsentlig risiko for 
kulstoflækage
Jern og stål
Støberier
Cementfremstilling
Papirindustrien
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Fremstilling af kunstgødning
Tunge kemikalier og petrokemikalier
…*”

* Sektorer, der skal angives af 
Parlamentet og Rådet før vedtagelsen af 
dette direktiv.

Or. pl

Begrundelse

The annex introduced on the basis of the new Article 3w should list the sectors exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Ændringsforslag 816
Irena Belohorská

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Følgende tilføjes som bilag Ia til direktiv 
2003/87/EF:

”BILAG Ia
Liste over energiintensive sektorer, der er 

udsat for en væsentlig risiko for 
kulstoflækage

Cement
Keramik
Kemikalier
Ler
Glas
Jern og stål
Kalk
Papirmasse og papir”*
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* Alle sektorer, der skal angives af 
Parlamentet og Rådet før vedtagelsen af 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Ændringsforslag 817
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Følgende tilføjes som bilag Ia til direktiv 
2003/87/EF:

"Bilag Ia
Minimumskrav til en international aftale

En international aftale omfattende 
energiintensive industrisektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage eller en 
sektorspecifik international aftale for 
sådanne sektorer skal mindst opfylde 
følgende kriterier for at give lige vilkår på 
anlægsniveau for sådanne 
industrisektorer:
i) deltagelse af lande, der udgør en kritisk 
masse på mindst 85 % af produktionen,
ii) ens CO2-emissionsmål,
iii) tilsvarende 
emissionsreduktionsordninger med 
ækvivalent virkning skal anvendes af alle
deltagende lande eller af lande med ikke-
ækvivalente CO2-emissionsmål inden for 
de sektorer, der er dækket af 
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fællesskabsordningen,
iv) konkurrerende materialer skal være 
underlagt tilsvarende restriktioner, der 
tager hensyn til livscyklusaspekter
v) et effektivt internationalt overvågnings-
og kontrolsystem."

Or. en

Begrundelse

This annex should focus on the identification of appropriate measures to address carbon 
leakage which may occur in certain sectors even in the presence of an International 
Agreement fulfilling the criteria laid down under Annex 1b New.

Ændringsforslag 818
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Følgende tilføjes som bilag Ia til direktiv 
2003/87/EF:

“Bilag Ia
Forudsætninger for en international aftale
En international aftale omfattende 
energiintensive industrisektorer eller en 
sektorspecifik international aftale for 
sådanne sektorer skal mindst opfylde 
følgende kriterier for at give lige vilkår på 
anlægsniveau for sådanne 
industrisektorer:
a) deltagelse af lande, der udgør en kritisk 
produktionsmasse,
b) ens CO2-emissionsmål, der har samme 
virkningsgrad senest i 2020 for alle 
deltagende lande, og
c) et effektivt internationalt 
emissionsovervågnings- og kontrolsystem.
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Der gælder endvidere følgende:
a) I lande med CO2-emissionsmål, som 
ikke er ens, bør der indføres 
foranstaltninger med samme 
virkningsgrad senest i 2020 for de 
sektorer, som i EU er omfattet af 
emissionshandelsordningen, og
b) EU bør indføre foranstaltninger for at 
medtage importører af varer fra lande, 
som ikke er omfattet af den internationale 
aftale, og
c) materialer, der konkurrerer med 
materialer produceret af energiintensive 
industrisektorer, skal være underlagt 
tilsvarende restriktioner, der tager hensyn 
til livscyklusaspekter.”

Or. fr

Begrundelse

In view of the important effects an international agreement and its implementation will 
trigger, it is essential, in order to ensure legal and economic certainty, to spell out the 
prerequisites for such an international agreement so as to ensure a level playing field with 
sectors included in the EU emissions trading system.

Ændringsforslag 819
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Følgende tilføjes som bilag Ia til direktiv 
2003/87/EF:

"Bilag Ia
Mindstekrav til en international aftale om 

begrænsning af kulstoflækage
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a) En international aftale omfattende 
energiintensive industrisektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage eller en 
sektorspecifik international aftale 
vedrørende sådanne sektorer skal mindst 
opfylde følgende kriterier for at give lige 
vilkår på anlægsniveau inden for sådanne 
industrisektorer:
i) deltagelse af lande, der udgør en kritisk 
masse af produktionen, og
ii) ens CO2-emissionsmål, der har samme 
virkningsgrad senest i 2020 for alle 
deltagende lande, og
iii) et effektivt internationalt overvågnings-
og verifikationssystem. 
b) Der gælder endvidere følgende: 
i) I lande med CO2-emissionsmål, som ikke 
er ens, bør der indføres foranstaltninger 
med samme virkningsgrad senest i 2020 for 
de sektorer, som i EU er omfattet af 
fællesskabsordningen,
ii) EU bør indføre foranstaltninger for at 
medtage importører fra lande, som ikke er 
omfattet af aftalen."

Or. en

Begrundelse

In view of the important effects an International Agreement and its implementation will 
trigger, it is essential to ensure legal and economic certainty to spell out the necessary 
requirements to be featured in such an International Agreement in order to ensure a level 
playing field with sectors included in the Community trading scheme.

Ændringsforslag 820
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
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Følgende tilføjes som bilag Ia til direktiv 
2003/87/EF:

"Bilag Ia
Mindstekrav til en international aftale om 

begrænsning af kulstoflækage
a) En international aftale omfattende 
energiintensive industrisektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage eller en 
sektorspecifik international aftale 
vedrørende sådanne sektorer skal mindst 
opfylde følgende kriterier for at give lige 
vilkår på anlægsniveau inden for sådanne 
industrisektorer:
i) Deltagelse af lande, der udgør en kritisk 
masse af produktionen, og
ii) ens CO2-emissionsmål, der har samme 
virkningsgrad senest i 2020 for alle 
deltagende lande, og
iii) et effektivt internationalt overvågnings-
og verifikationssystem. 
b) Der gælder endvidere følgende: 
i) I lande med CO2-emissionsmål, som ikke 
er ens, bør der indføres foranstaltninger med 
samme virkningsgrad senest i 2020 for de 
sektorer, som i EU er omfattet af 
fællesskabsordningen,
ii) EU bør indføre foranstaltninger for at 
medtage importører fra lande, som ikke er 
omfattet af aftalen."

Or. en

Begrundelse

In view of the important effects an International Agreement and its implementation will 
trigger, it is essential to ensure legal and economic certainty to spell out the necessary 
requirements to be featured in such an International Agreement in order to ensure a level 
playing field with sectors included in the Community trading scheme.
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Ændringsforslag 821
Peter Liese

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag II
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende tilføjes som bilag IIa til direktiv 
2003/87/EF:

udgår

“BILAG IIa
Stigninger i den andel af kvoter, som 
medlemsstaterne skal sælge på auktion i 
medfør af artikel 10, stk. 2, litra a), af 
hensyn til solidariteten og væksten i 
Fællesskabet, for at nedbringe 
emissionerne og som tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

Medlemsstatens 
andel

Belgien 10%

Bulgarien 53%

Tjekkiet 31%

Estland 42%

Grækenland 17%

Spanien 13%

Italien 2%

Cypern 20%

Letland 56%

Litauen 46%

Luxembourg 10%

Ungarn 28%

Malta 23%
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Polen 39%

Portugal 16%

Rumænien 53%

Slovenien 20%

Slovakiet 41%

Sverige 10%

Or. de

Begrundelse

There is no reason to introduce a solidarity mechanism between Member States in the area of 
climate policy. Solidarity in the European Union is practised by means of the existing 
financial instruments such as the Structural Funds or contributions to the Community budget. 
In addition, the tabler supports the rapporteur in the latter’s aim for a substantial proportion 
of the money received in auctions to be spent in third – particularly developing – countries. 
This is another reason why there is no need for the provision.

Ændringsforslag 822
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag II
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG II
Følgende tilføjes som bilag IIa til direktiv 
2003/87/EF:

udgår

BILAG IIa
Stigninger i den andel af kvoter, som 
medlemsstaterne skal sælge på auktion i 
medfør af artikel 10, stk. 2, litra a), af 
hensyn til solidariteten og væksten i 
Fællesskabet, for at nedbringe 
emissionerne og som tilpasning til 
klimaændringernes virkninger



PE409.701v01-00 32/34 AM\735438DA.doc

DA

Belgien                  10%
Bulgarien              53%
Tjekkiet                 31%
Estland                  42%
Grækenland          17%
Spanien                 13%
Italien                     2%
Cypern                  20%
Letland                 56%
Litauen                 46%
Luxembourg        10%
Ungarn                28%
Malta                    23%
Polen                    39%
Portugal               16%
Rumænien           53%
Slovenien             20%
Slovakiet              41%
Sverige                 10%

Or. en

(I forbindelse med ændringsforslag 9 om artikel 10)

Begrundelse

We see no justification to include cohesion policy issues in the EU ETS.

Ændringsforslag 823
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag II a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Bilag II b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIb
Følgende tilføjes som bilag IIb til direktiv 
2003/87/EF:

 "Bilag IIb
Auktioneringsprincipper

Princip 1
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Rationel dannelse af emmissions-
/energipriser
Princip 2
Graduering af byrder over en tidsperiode
Princip 3
Modvirkning af kulstoflækage
Princip 4
Støtte til kraftvarmeproduktion 
Princip 5
Beskyttelse mod en tilflugt til 
“lavemission” 
Princip 6
Hver rettighed bør medføre en vis 
forpligtelse, så retten til emissionskvoter 
bør medføre obligatorisk elproduktion 
Princip 7
Lige konkurrence, hvilket betyder, at kun 
operatører i et vist land (nationale 
auktioner) eller i det mindste i en gruppe 
lande med ens forkulning har adgang til 
at deltage i auktionen
Princip 8
Indførelse af en gradvis stigende 
minimumspris for emissionsrettigheder 
som en åbningspris (reservationspris) på 
auktioner, der starter med 20 euro/ton 
CO2 i 2013 og hvert år stiger med 5 euro 
for at nå 55 euro/ton CO2 i 2020
Princip 9
Indførelse af en gradvis stigende 
maksimumspris for emissionsrettigheder 
som et strafgebyr, der stiger trin for trin, 
idet det starter med 30 euro/ton CO2 i 
2013 og hvert år stiger med 10 euro for at 
nå 100 euro/ton CO2 i 2020."

Or. en

Begrundelse

Current experience from the trade of ETS allowances indicates that prices have been subject 
to quite strong fluctuations. Such strong volatility implies increased investment risk and thus 
constitutes a significant barrier for decisions on investments, which can be particularly 
damaging for the energy sector because the latter is in great need of a technological upgrade 
in order to achieve emissions targets. There is an urgent need for a mechanism which would 
narrow the potential range of ETS price fluctuations, in particular in the early stage of 
auctioning.
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