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KORT BEGRUNDELSE

Løsningen af problemet med klimaændringer og overgangen til et kulstoffattigt samfund er en 
global nøgleprioritet. Dette afspejles af, at Parlamentet har nedsat et specifikt Midlertidigt 
Udvalg om Klimaændringer. Baseret på konklusionerne fra forårstopmødet i 2007 og 
Parlamentets tidligere beslutninger fremlagde Kommissionen i januar 2008 en meget ambitiøs 
pakke, der skal føre til reduktioner af EU's drivhusgasemissioner med mindst 20 % inden 
2020, stigende til 30 %, hvis der indgås en omfattende international aftale. Dette kvantespring 
i Europas politik sender et krystalklart signal til andre lande om, at EU virkelig er engageret i 
bekæmpelsen af klimaændringer.

EU's ordning for emissionshandel (fællesskabsordningen) blev iværksat i 2005 og er verdens 
største ordning med lofter og handel, der dækker 10 tusindvis af operatører. Den er 
hjørnestenen i EU's indsats over for klimaændringer. Den er også en vigtig økonomisk 
drivkraft. Mange virksomheder, der er omfattet af fællesskabsordningen, anser den for et af de 
centrale aspekter af deres langsigtede beslutningstagning med en stor til mellemstor 
indvirkning på beslutninger om udvikling af innovative teknologier.2
Finansieringsinstitutioner opfatter i stigende grad fællesskabsordningen som et seriøst, 
fungerende og vigtigt marked.

De to første faser af fællesskabsordningen har bevist, at et levedygtigt indre marked for 
emissionstilladelser kan sætte en pris på kulstof. Men de har ikke været uden problemer.
Ordningens afhængighed af nationale tildelingsplaner førte til kraftige fald i prisen på CO2 på 
grund af medlemsstaternes overtildeling, ubegrundede uventede overskud for mange 
elproduktionsselskaber, urimelig konkurrence inden for EU forårsaget af forskelle i nationale 
tildelinger og usikkerhed for markedsaktørerne. Disse problemer er blevet løst ved en 
omfattende revision af fællesskabsordningen, der fandt sted på baggrund af de internationale 
forhandlinger om en aftale efter Kyoto. I januar 2008 offentliggjorde Kommissionen et 
forslag om en revideret fællesskabsordning.

Ordføreren glæder sig over den foreslåede revision af fællesskabsordningen. For det første vil 
indførelsen af et fælles, EU-dækkende loft over det samlede antal emissionstilladelser 
(herunder en fælles reserve for nye markedsdeltagere), harmonisering af tildelingsmetoden (i 
princippet ved auktion - for ikke elproducerende sektorer en gradvis udfasning af den gratis
tildeling) samt fastsættelsen af nøgledefinitioner (f.eks. for forbrændingsanlæg) betyde, at 
forslaget vil føre til en øget harmonisering og mere ensartede vilkår. For det andet vil 
ordningens forudsigelighed blive styrket gennem indførelse af en længere tildelingsperiode og 
regelmæssige, forudsigelige reduktioner af loftet. Ved at udvide dækningsområdet til nye 
brancher (f.eks. aluminiums- og ammoniakproducenter) og nye gasser (nitrogenoxid og 
perfluorcarboner) skaber man også flere muligheder for at finde de mest effektive metoder til 
reduktion af emissionerne. Endelig vil forslaget reducere den administrative byrde (navnlig på 
SMV'er) gennem indførelse af en opt out-mulighed for mindre anlæg.

Men for at styrke forslaget yderligere og gøre ordningen endnu mere anvendelig og effektiv 

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005. 
2 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005. 
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bør adskillige elementer ændres. Formålet med de fleste af disse ændringer er at reducere 
usikkerheden og forbedre ordningens forudsigelighed. Dette er vigtigt ud fra et miljømæssigt 
synspunkt, eftersom usikkerhed er ødelæggende for planlægningen af fremtidige
investeringer, der kan føre til emissionsreduktioner - f.eks. gennem energieffektivitet eller 
gennem fornyelse af gammel kapacitet.

Belønning af de mest effektive operatører
Energieffektivitet er hovedhjørnestenen i bestræbelserne på at nå frem til et kulstoffattigt 
samfund. Når tilladelser uddeles gratis, er det derfor vigtigt ikke at tildele dem på et historisk 
grundlag (og dermed i realiteten støtte de eksisterende operatører), men på grundlag af bedste 
tilgængelige praksis / bedste tilgængelige teknologier. Ved at tildele tilladelser på grundlag af 
de mest effektive benchmarks vil ordningen belønne energieffektive virksomheder, der har 
investeret i miljøvenlige produktionsprocesser. Det er meget vigtigt for branchen at 
samarbejde om at få udarbejdet disse benchmarks så hurtigt som muligt, for når der ikke 
findes nogen harmoniserede benchmarks, bør der ikke foretages nogen gratis tildeling.
Energieffektivitet er det mest effektive og umiddelbart tilgængelige redskab til reduktion af 
emissioner samt til at sikre energiforsyningssikkerhed og konkurrenceevne. Der findes 
allerede en række energieffektive teknologier, som kan indføres med meget korte frister. I 
fremtiden kan fællesskabsordningen kædes sammen med en harmoniseringsordning for 
"hvide attester", der fremmer energibesparelser og energieffektivitet. Det er vigtigt, at 
Kommissionen overvejer disse muligheder nøje.

Auktionsindtægter
Det skønnes, at indtægterne fra auktionering af tilladelser vil beløbe sig til mindst 33 
milliarder euro om året (kun baseret på auktioner inden for elproduktionssektoren og ved en 
forholdsvis beskeden CO2-pris)2. I henhold til forslaget vil disse indtægter gå til 
medlemsstaternes budgetter med en "moralsk forpligtelse" til, at de øremærker en del af dem 
til at løse problemet med klimaændringer i bred forstand. Men dette er ikke klart nok og kan 
medføre, at indtægterne "forsvinder" i det nationale budget. Det ville være en forspildt 
mulighed for at bruge disse penge til emissionsreduktioner og støtte til udviklingslandene, 
helst på EU-niveau.

Insiderinformation og markedsmanipulation
På en gennemsnitlig uge handles der mere end 10 millioner tilladelser til en markedsværdi på 
adskillige milliarder euro. Disse tilladelsers juridiske karakter er imidlertid uklar. Nogle lande 
betragter dem som finansielle instrumenter, og handelen med dem overvåges af finanstilsynet, 
mens andre lande betragter dem som almindelige varer, mens kun deres derivater betragtes 
som finansielle instrumenter4. For at undgå markedsmanipulation og insiderhandel er det 
vigtigt at overveje, hvordan man anvender reglerne for de finansielle markeder på 
emissionstilladelser. Ved at anvende tilsvarende regler vil prisdannelsen på markedet i højere 
grad blive baseret på markedsrelevant information og mindre på konkurrencebegrænsende 
spekulation, f.eks. gennem hedgefonde eller selvstændige kapitalfonde. Desuden bør 
                                               
1 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change". 
Temaafdeling om budgetanliggender, Europa-Parlamentet, 2008.
2 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change". 
Temaafdeling om budgetanliggender, Europa-Parlamentet, 2008.
3 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, Det Europæiske Miljøagentur, 2008.
4 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, Det Europæiske Miljøagentur, 2008.
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Kommissionens og medlemsstaternes offentliggørelse af markedsfølsomme oplysninger 
reguleres stramt og entydigt, idet offentliggørelse af markedsfølsomme oplysninger potentielt 
kan have omfattende økonomiske følger. De samme regler som for følsomme oplysninger om 
aktiemarkedet bør finde anvendelse.

Kulstoflækage
Så længe de globale rammer ikke er på plads, vil en ordning for emissionsreduktion, der er for 
besværlig, kunne betyde, at virksomhederne flytter deres produktion uden for EU. Dette vil 
ikke blot have økonomiske og sociale følger, men vil også undergrave miljømålene - eftersom 
disse virksomheder ikke længere vil være omfattet af de samme emissionskontroller.
Kommissionen anerkender dette problem, men udsætter løsningen: Inden 2010 vil man 
identificere de sektorer, der er sårbare over for kulstoflækage, og inden 2011 vil 
Kommissionen foreslå mulige foranstaltninger for at forebygge det (100 % gratis tildeling af 
tilladelser og/eller dækning af importer under fællesskabsordningen). Desuden vil listen over 
sårbare sektorer blive revideret hvert tredje år. Ordføreren foretrækker helt klart en global 
aftale, der dækker alle relevante virksomheder og sektorer. Hvis dette mål ikke nås, vil 
globale sektoraftaler (med objektive, kontrollerbare mål for emissionsreduktion) være den 
næstbedste løsning. Men hvis ingen af de to løsninger bliver til noget, skal EU have en 
mekanisme på plads, der skaber den nødvendige sikkerhed og forudsigelighed til langsigtede 
investeringer og fornyelse af aktivporteføljer inden for disse sektorer. I lyset af, at ordningen 
træder i kraft i 2013, har virksomheder og investorer behov for tidligere og mere langsigtet 
vished om, hvor mange tildelinger de enkelte vil få. På den anden side vil de internationale 
forhandlinger kunne blive hæmmet unødvendigt, hvis EU nu specificerer, hvilke sektorer der 
vil blive beskyttet gennem gratis tildelinger. Den bedste måde at sikre større vished for 
markedsaktørerne uden at kompromittere de internationale forhandlinger er at fremskynde 
Kommissionens tidsplan og forlænge perioden mellem revisionerne, idet man sikrer, at der 
ikke kommer nogen udmeldinger inden den forventede afslutning på de internationale 
forhandlinger i december 2009.

SMV'er og den administrative byrde
Det er en fordel for SMV'er at tage teten og investere i kulstoffattig teknologi. Men i de 
detaljerede lovgivningsbestemmelser skal der tages hensyn til deres særlige situation.
Forslaget giver mulighed for at fritage mindre fyringsanlæg (under 25MW) fra ordningen, 
hvis der indføres tilsvarende foranstaltninger. Denne tærskel er ret lav. En tredjedel af de 
samlede fyringsanlæg, der er omfattet af ordningen, er forholdsvis små (under 50MW), men 
tilsammen tegner de sig kun for 2 % af de samlede indberettede emissioner.2 Derfor er det 
tilsyneladende omkostningseffektivt at hæve tærsklen, hvor mindre anlæg (f.eks. til tærsklen i 
IPPC) vælge at stå uden for ordningen.

Yderligere harmonisering
For at skabe større retssikkerhed og skabe ensartede betingelser i EU bør man overveje 
yderligere harmonisering. Dette gælder definitioner (f.eks. for lukning), men også for 
afgifter/gebyrer og bøder/sanktioner. F.eks. varierer de maksimale bøder for de samme 
overtrædelser betydeligt medlemsstaterne imellem: fra 600 euro til 15 millioner euro.

                                               
1 Idem, s. 7.
2 Idem, s. 7.
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Internationale aspekter
Fællesskabsordningen bør være det første skridt hen imod et globalt system for handel med 
emissioner. Derfor er det vigtigt at gøre det muligt at koble andre handelsordninger sammen 
med fællesskabsordningen og - ved at gøre brug af alle mulige fællesskabsinstrumenter - for 
at tilskynde tredjelande, der grænser op til EU, til at tilslutte sig fællesskabsordningen. For 
udviklingslandenes vedkommende skal EU udnytte de muligheder, der ligger i 
fællesskabsordningen, til at bistå disse lande med at blive kulstofneutrale ved at foretage de 
nødvendige investeringer samt gennem videnoverførsel.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I sin beslutning af 31. januar 2008 
om resultatet af Bali-konferencen om 
klimaændringer gentog Europa-
Parlamentet sin holdning om, at 
industrilandene bør forpligte sig til at 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
med mindst 30 % inden 2020 og med 60-
80 % inden 2050 sammenlignet med 
1990-tal. Eftersom Den Europæiske
Union forventer et positivt resultat af 
COP 15-forhandlingerne, der skal 
afholdes i København i 2009, bør den 
begynde at forberede mål for 
emissionsreduktion for 2020 og senere og 
forsøge at sikre, at fællesskabsordningen 
om nødvendigt giver mulighed for endnu 
lavere emissionslofter efter 2013 som led i 
Unionens bidrag til en ny international 
aftale.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at understrege Parlamentets store ambitioner med hensyn til bekæmpelse af 
klimaændringer. Den bedste måde at opnå dette er gennem en international aftale, der skal 
indgås i København mod slutningen af 2009. Dette forslag skal ses som bevis på EU's store 
engagement i dette spørgsmål, men også som et signal om, at EU gør sig klar til de 
strammere krav, der vil følge af den nye aftale.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons CO2
årligt, findes ækvivalente foranstaltninger 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder navnlig beskatning, bør der være 
en procedure, som gør det muligt for 
medlemsstaterne at undtage sådanne små 
anlæg fra fællesskabsordningen, så længe 
de pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 25 000 tons CO2
årligt, findes ækvivalente foranstaltninger 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder navnlig beskatning, bør der være 
en procedure, som gør det muligt for 
medlemsstaterne at undtage sådanne små 
anlæg fra fællesskabsordningen, så længe 
de pågældende foranstaltninger anvendes, 
selv om sådanne anlæg fortsat bør kunne 
vælge at forblive inden for 
fællesskabsordningen. Relativt set giver 
denne tærskel den største gevinst, for så 
vidt angår reduktion af de administrative 
omkostninger pr. ton, som udgår af 
ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Når dette direktiv skal 
revideres, bør man være opmærksom på 
at ændre dette loft, idet man tager hensyn 
til de mindre anlægs bidrag til de samlede 
emissioner, den administrative byrdes 
betydning og de erfaringer, man har 
indhøstet gennem indførelse af 
tilsvarende foranstaltninger. Eftersom 
man går væk fra femårs-tildelingsperioder, 
bør der med henblik på øget vished og 
forudsigelighed, fastsættes bestemmelser 
for, hvor tit drivhusgasemissionstilladelser 
bør nyvurderes.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at blive ved med at lede efter muligheder for en yderligere reduktion af den 
administrative byrde på SMV'er, undgå unødvendige administrative omkostninger og styrke 
systemets effektivitet. I øjeblikket består en tredjedel af alle de anlæg, der er omfattet af 
ordningen, af mindre anlæg, der til sammen kun tegner sig for 2 % af de samlede indberettede 
emissioner.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Auktionering bør derfor være 
det grundlæggende tildelingsprincip, da det 
er den enkleste ordning og generelt anses 
for at være den mest økonomisk effektive. 
Det burde også eliminere ekstraordinære 
gevinster og stille nytilkomne anlæg og 
økonomier med en overgennemsnitlig 
vækstrate på lige konkurrencefod med de 
allerede omfattede anlæg.

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Auktionering bør derfor være 
det grundlæggende tildelingsprincip, da det 
er den enkleste ordning og generelt anses 
for at være den mest økonomisk effektive. 
Det burde også eliminere ekstraordinære 
gevinster og stille nytilkomne anlæg og
økonomier med en overgennemsnitlig 
vækstrate på lige konkurrencefod med de 
allerede omfattede anlæg. Kommissionen 
bør overvåge auktionerne og 
kulstofmarkedets funktion efterfølgende 
for at sikre, at disse to mål nås. For at 
sikre en fælles og konsekvent tilgang til 
auktionering over hele Unionen bør 
auktioneringen administreres af 
Kommissionen eller en kompetent 
myndighed, der udpeges af 
Kommissionen. Dette vil også sikre, at 
auktionsindtægterne kan samles og 
anvendes mere effektivt og 
omkostningseffektivt.

Or. en
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Begrundelse

For at mindske usikkerheden for virksomhederne, komme videre i retning af harmonisering og 
maksimere effektiviteten bør auktioneringen administreres fra centralt hold. Kommissionen 
bør desuden overvåge virkningen af auktioneringen for at sikre, at den fører til de lovede 
fordele.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere 
forskning og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % 
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk 
lagring af drivhusgasser, til at finansiere 
bidrag til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi,
til foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning og lette tilpasningen i 
udviklingslandene og til at tage sociale 
forhold op, f.eks. potentielle el-
prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
indtægterne fra kvoteauktioner samles på 
fællesskabsplan med to formål: for det 
første for at finansiere projekter inden for 
Unionen, der vil mindske 
drivhusgasemissioner, og hjælpe Unionen 
med at nå sit mål for 
drivhusgasemissioner og målene for 
energieffektivitet i 2020, idet man 
samtidig bestræber sig på at minimere de 
negative følger for gennemførelsen af 
sociale mål samt forsyningssikkerhed, og 
for det andet for at foretage betydelige 
investeringer i udviklingslandene, hjælpe 
dem med at tilpasse sig til virkningerne af 
klimaændringerne og nedbringe 
emissionerne, f.eks. en fond, der skal 
bekæmpe skovfældning, bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi og foranstaltninger til 
udvikling af den administrative 
infrastruktur, der er nødvendige for at 
forvalte og færdiggøre projekterne 
effektivt. Denne finansiering skal 
supplere finansieringen inden for de 
eksisterende fællesskabsordninger såsom 
det syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration 
(2007-2013). Investeringer i 
udviklingslandene skal især være 
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fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. En sådan 
underretning fritager ikke 
medlemsstaterne for forpligtelsen til at 
give underretning om visse nationale 
foranstaltninger, jf. traktatens artikel 88, 
stk. 3. Direktivet foregriber ikke resultatet 
af eventuelle fremtidige sager om 
statsstøtte, der ydes i henhold til traktatens 
artikel 87 og 88.

fokuseret på at støtte bæredygtig udvikling 
i lokalsamfundene. For at sikre, at denne 
supplerende finansiering af afbødning af 
klimaændringer og gennemførelse i 
udviklingslandene er effektiv, skal 
Kommissionen og medlemsstaterne sikre, 
at deres programmer for 
udviklingsbistand som minimum er 
kulstofneutrale. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. Dette 
direktiv foregriber ikke resultatet af 
eventuelle fremtidige sager om statsstøtte, 
der ydes i henhold til traktatens artikel 87 
og 88.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabsordningen er ikke nogen generel afgift. Det er vigtigt, at indtægterne fra 
auktioneringen udelukkende bruges til foranstaltninger til reduktion af emissionerne, afbøde 
eventuelle negative virkninger af fællesskabsordningen og støtte udviklingslandene. Eftersom 
dette er en EU-ordning og håndtering af klimaændringerne er et kollektivt EU-mål, er det 
logisk, at indtægterne administreres i fond på fællesskabsplan. Dette bliver mere effektivt og 
vil sikre en betydelig samling af ressourcerne.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
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returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. For at undgå 
konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. For at undgå 
konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger. 
For at undgå, at de stilles ringere i 
forhold til andre mindre kulstofeffektive 
varmeproducenter, der ikke er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør 
varmeproducenter, der leverer til de mest 
effektive fjernvarmeanlæg have gratis 
tilladelser, hvis anlæggene opfylder høje 
standarder for kulstofeffektivitet, som 
Kommissionen har opstillet på forhånd.

Or. en

Begrundelse

Hvis fjernvarme er baseret på de mest kulstofeffektive teknologier, er det en af de bedste 
metoder til at reducere emissioner. Men dens største konkurrent på varmemarkedet er 
individuelle fyr til fossilt brændsel, der ikke er omfattet af fællesskabsordningen. For at 
undgå, at forkert rettede økonomiske incitamenter, der kan hæve emissionerne, bør de mest 
effektive fjernvarmeprojekter have adgang til gratis tilladelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at sikre, at kulstof- og 
elmarkederne fungerer korrekt, bør 
auktioneringen af tilladelser for perioden 
fra 2013 og frem senest indledes i 2011 og 
være baseret på klare og objektive 
principper, der fastsættes i god tid forud.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at kulstofmarkederne fungerer rettidigt, effektivt og med tilstrækkelig likviditet 
til at sikre, at elmarkedet fungerer effektivt. Eftersom markedet er kendetegnet ved 
fremadrettede kontrakter, bør den faktiske auktionering foregå i god tid, inden perioden 
påbegyndes. Desuden skal auktioneringsprincipperne og de nærmere bestemmelser 
offentliggøres i god tid, således at selskaberne kan optimere deres budstrategier.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør der anvendes en 
overgangsordning, som betyder, at de 
pågældende anlægs andel af den samlede 
tildelingsmængde i hele Fællesskabet i 
2013 svarer til deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007, og at 80 % af deres tildeling i 
2013 vil være gratis. Derefter bør den 
gratis tildeling hvert år nedsættes med lige 
store mængder, således at den når nul i 
2020.

(17) Der bør opstilles en klar målsætning 
om at udvide fuldstændig auktionering til 
alle sektorer. Men for andre sektorer, der 
er omfattet af fællesskabsordningen, bør 
der anvendes en overgangsordning, som 
betyder, at de pågældende anlægs andel af 
den samlede tildelingsmængde i hele 
Fællesskabet i 2013 svarer til deres andel 
af alle emissioner i hele Fællesskabet i 
perioden 2005-2007, og at 80 % af deres 
tildeling i 2013 vil være gratis. Derefter 
bør den gratis tildeling hvert år nedsættes 
med lige store mængder, således at den når 
nul i 2020.

Or. en

Begrundelse

Det skal understreges, at gratis tilladelser er en tværnational ordning, og at det endelige mål 
er at medtage alle sektorer i auktioneringen.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 

(18) For at styrke erhvervslivets 
incitamenter til at investere i miljøvenlige 
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fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
-lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

teknologier og produktionsprocesser bør 
midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler, såkaldte benchmarks.
Disse benchmarks bør fastsættes for de 
enkelte sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen. De bør være 
baseret på de bedste drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og teknologier, 
der er tilgængelige på markedet, og bør 
tage hensyn til erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, vedvarende energikilder, 
kraft/varme og drivhusgasseparation og 
-lagring. For at sikre, at alle operatører 
har et incitament til at stræbe efter den 
bedste ydelse inden for deres sektorer, bør 
der foretages tildelinger til individuelle 
anlæg på et niveau, der ikke er højere end 
det hensigtsmæssige benchmark. Generelt 
bør reglerne for gratis tildeling af 
tilladelser ikke tilskynde til at øge 
emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres.
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres. 
Kommissionen bør høre alle relevante 
interessenter, inden disse benchmarks 
fastsættes.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at give erhvervslivet incitamenter til at forberede sig på en kulstoffattig 
økonomi. Derfor bør tilladelser, der ikke auktioneres, ikke tildeles på et historisk grundlag 
(det nedarvede tildelingsprincip), som i realiteten er en støtte til de eksisterende selskaber og 
teknologier, men på grundlag af bedste tilgængelige teknologier (BAT). En sådan tildeling vil 
belønne energieffektive virksomheder, der har investeret i miljøvenlige produktionsprocesser.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kommissionen bør fortsætte med at 
undersøge andre metoder til fremme af 
den mest emissionseffektive og 
energieffektive praksis inden for sektorer, 
der er omfattet af fællesskabsordningen, 
samt inden for andre sektorer. Den bør 
navnlig inden september 2009 undersøge 
mulighederne for at udvikle et EU-
dækkende system af hvide attester, hvor 
man belønner energieffektive 
investeringer.

Or. en

Begrundelse

I artikel 4, stk. 5, i direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og 
energitjenester opfordres Kommissionen til at undersøge, om man bør fremskynde et forslag 
om hvide attester baseret på de tre første år, siden direktivet trådte i kraft. Men der er ikke 
fastsat nogen endelig dato for færdiggørelsen af denne vigtige undersøgelse. "Euro White 
Cert"-projektet er i øjeblikket i færd med at undersøge mulighederne for et EU-dækkende 
system af hvide attester og dets mulige sammenhæng med fællesskabsordningen.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en (19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
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ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, og 
hvis der ikke er indgået bindende 
sektoraftaler med globale mål for 
emissionsreduktion, der kan overvåges og 
kontrolleres, kan visse energiintensive 
industrier i Fællesskabet, der er udsat for 
international konkurrence, bidrage til en 
øget udledning af drivhusgasser i 
tredjelande, hvor der ikke er tilsvarende 
begrænsninger for kulstofemissioner 
(“kulstoflækage”), og samtidig udsætte 
visse industrisektorer og delsektorer for 
økonomisk pres. Det kan underminere 
integriteten af og fordelene ved 
Fællesskabets miljøforanstaltninger. For at 
løse kulstoflækageproblemet bør 
Kommissionen støtte udformningen og 
indgåelsen af globale sektoraftaler, og når 
sådanne aftaler viser sig ikke at være 
mulige, vil Fællesskabet tildele op til 
100 % gratis kvoter til sektorer eller 
delsektorer, som opfylder de relevante 
kriterier. Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger bør genovervejes for at 
sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en
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Begrundelse

I mangel af en international aftale er globale sektoraftaler mellem virksomhederne inden for 
en bestemt sektor - hvis de indeholder objektive og kontrollerbare mål for emissionsreduktion 
- et bedre alternativ end at tildele gratis tilladelser og/eller at risikere "kulstoflækage" samt 
tab af arbejdspladser og investeringer. Når det er nødvendigt og muligt, bør Kommissionen 
derfor aktivt støtte indgåelsen af disse globale sektoraftaler.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør samtidig udpege de 
energiintensive industrisektorer eller 
delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede. Kommissionen bør 
basere sin analyse på en vurdering af 
manglende muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
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skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Begrundelse

En international aftale er den foretrukne løsning. Men EU har brug for en "plan B", der 
stadig giver erhvervslivet og investorerne den nødvendige vished og forudsigelighed. For ikke 
at undergrave de internationale forhandlinger bør listen over potentielt sårbare sektorer ikke 
offentliggøres inden København-konferencen. Men hvis København ikke fører til en aftale, bør 
man hurtigst mulig træffe aftale om de berørte sektorer og de hensigtsmæssige 
foranstaltninger, idet dette også vil påvirke mængden af tilladelser, der er til rådighed til 
auktionering.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) For at forbedre gennemsigtigheden 
og forhindre misbrug af markedet, 
herunder skadelig spekulation i handel 
med tilladelser og derivater af disse, bør 
Kommissionen overveje at anvende 
fællesskabsreglerne for finansielle 
instrumenter på handel med emissioner 
samt at offentliggøre markedsfølsomme 
oplysninger, der kan påvirke denne 
handel. Kommissionen bør fortsat 
overvåge udviklingen på kulstofmarkedet 
for at sikre, at fællesskabsordningen 
fortsat når sit primære mål: reduktion af 
drivhusgasemissionerne på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at man anvender reglerne for finansielle instrumenter på handel med 
tilladelser for at styrke erhvervslivets tillid og øge gennemsigtigheden. Insiderhandel og 
markedsmanipulation kan ikke bare forvride markedet, men også mindske dets troværdighed 
og investorernes tillid, hvilket kan føre til de forkerte prissignaler og manglende likviditet på 
markedet. Ved at definere tilladelser som finansielle instrumenter vil handelen med disse 
desuden komme ind under de finansielle myndigheders tilsyn, og reglerne for eksempelvis 
investeringsfonde vil finde anvendelse på dem.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Tredjelande, der støder op til 
Unionen, bør tilskyndes til at tilslutte sig 
fællesskabsordningen, hvis de overholder 
dette direktiv. Kommissionen bør ved 
forhandlingerne med og leveringen af 
økonomisk og teknisk bistand til 
kandidatlande og potentielle 
kandidatlande samt lande, der er omfattet 
af den europæiske naboskabspolitik, på 
enhver måde bestræbe sig på at fremme 
dette mål. Dette vil lette overførsel af 
teknologi og viden til disse lande, som er 
et vigtigt middel til at skabe økonomiske, 
miljømæssige og sociale fordele for alle.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at tilskynde tredjelande, der støder op til EU, til at gå med i 
fællesskabsordningen. Dette er ikke kun vigtigt ud fra et miljømæssigt og udviklingsmæssigt 
synspunkt, men vil også bidrage til løsningen af problemet med kulstoflækage, hvor EU-
virksomheder flytter over grænsen.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Det er vigtigt, at ordningen udvides 
fremover, så den kommer til at omfatte 
andre betydende emittenter af 
drivhusgasser, navnlig inden for 
transportsektoren, såsom skibsredere. I 
den forbindelse bør Kommissionen 
snarest mulig foreslå hensigtsmæssige 
ændringer ledsaget med en 
konsekvensvurdering med henblik på at 
medtage skibsfarten i 
fællesskabsordningen i 2013 og fastsætte 
en dato for medtagelsen af 
vejtransportsektoren.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fortsætte med at få transportområder ind under fællesskabsordningen, 
navnlig skibsfarten. I øjeblikket savnes der en egentlig konsekvensvurdering og pålidelige 
data. Men ved den næste revision bør Kommissionen udvide ordningen.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33b) For at sikre ensartede spilleregler 
på det indre marked bør Kommissionen 
om nødvendigt udstede retningslinjer eller 
fremsætte forslag med henblik på en 
yderligere harmonisering af dette direktiv, 
f.eks. af de anvendte definitioner, afgifter 
og sanktioner.

Or. en
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Begrundelse

For at skabe større retssikkerhed og sikre ensartede betingelser i EU kan man overveje 
yderligere harmonisering, f.eks. af definitioner (lukning) samt af de afgifter og sanktioner, 
som medlemsstaterne har indført.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Oplysninger om anvendelsen af 
dette direktiv bør være lettilgængelige, 
navnlig for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er). For at hjælpe 
virksomhederne og navnlig SMV'erne 
med at opfylde kravene i dette direktiv bør 
medlemsstaterne etablere nationale 
hjælpetjenester.

Or. en

Begrundelse

Mange af de virksomheder, der er omfattet af fællesskabsordningen, er SMV'er, der mangler 
de tilstrækkelige ressourcer, og som kan være ringere stillet sammenlignet med store 
virksomheder i forbindelse med anskaffelse af tilladelser gennem auktionering og handel. Det 
mindste, man kan gøre, er at give dem lettilgængelige oplysninger om de detaljerede krav.
Den bedste praktiske løsning på dette varierer fra medlemsstat til medlemsstat afhængigt af 
de specifikke institutionelle rammer, der forefindes, sådan som det skete med REACH-
direktivet.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 

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

drivhusgasemissionstilladelse eller en 
ajourføring af sin tilladelse til 
drivhusgasemissioner på grund af 
ændring af arten eller funktionen eller en 
betydelig forøgelse af sin kapacitet efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

Or. en

Begrundelse

"Kulstoflækage" kan til dels løses ved at give tilladelse til større produktion i Europa. Hvis en 
betydelig forhøjelse af den eksisterende kapacitet (der normalt medfører energieffektive 
investeringer), behandles som en nytilkommen, kan dette udløse nye, mere energieffektive 
investeringer. For at sikre ligelige vilkår bør Kommissionen fremlægge retningslinjer for, 
hvad der præcis forstås ved en betydelig kapacitetsforøgelse.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne
alle kvoter, som ikke tildeles gratis i 
overensstemmelse med artikel 10a.

1. Fra 2013 auktionerer Kommissionen 
eller et kompetent organ udpeget af 
Kommissionen alle kvoter, som ikke 
tildeles gratis i overensstemmelse med 
artikel 10a.

Or. en

Begrundelse

For at mindske usikkerheden for virksomhederne, komme videre i retning af harmonisering og 
maksimere effektiviteten bør auktioneringen administreres fra centralt hold.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:

2. Den samlede mængde kvoter, som 
auktioneres i hver medlemsstat, 
sammensættes således:

Or. en

Begrundelse

Selv om der fortsat er belæg for at stille forskellige niveauer for auktioneringsrettigheder til 
rådighed for deltagerne i de forskellige medlemsstater, bør auktioneringen administreres
centralt. Denne ændring er nødvendig for at præcisere dette.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Indtægterne fra auktioneringen af de i 
stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle 
indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, bør anvendes i 
en dedikeret fond, der administreres på 
fællesskabsplan af Kommissionen eller et 
kompetent organ udpeget af 
Kommissionen til følgende:

Or. en

Begrundelse

Fællesskabsordningen er ikke nogen generel afgift. Det er vigtigt, at indtægterne fra 
auktioneringen udelukkende bruges til foranstaltninger til reduktion af emissionerne, afbøde 
eventuelle negative virkninger af fællesskabsordningen og støtte udviklingslandene. Eftersom 
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dette er en EU-ordning og håndtering af klimaændringerne er et kollektivt EU-mål, er det 
logisk, at indtægterne administreres i fonde på fællesskabsplan. Dette bliver mere effektivt og 
vil sikre en betydelig samling af ressourcerne.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 - stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

(a) til nedbringelse af
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan eller de 
europæiske teknologiplatforme

Or. en

Begrundelse

Auktioneringsindtægterne bør også bruges til at skabe og støtte fremtidens kulstoffattige 
sektorer. De eksisterende teknologiplatforme inden for rene teknologier, energieffektivitet og 
kulstoffattig transport kan spille en nyttig rolle i denne henseende.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 - stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ea) at udvikle institutionel kapacitet i de 
mindst udviklede lande, så disse kan 
udvikle og forvalte projekter for 
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emissionsreduktion;"

Or. en

Begrundelse

En nøgleprioritering ved støtte til kulstofreduktion i udviklingslandene er at sikre, at den 
institutionelle og administrative kapacitet er til stede, så det bliver muligt at udvikle og 
forvalte vellykkede projekter - f.eks. et ejendomsregister i forbindelse med 
skovbrugsprojekter.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 - stk. 3 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ga) at finansiere væsentlig 
energiinfrastruktur, navnlig i 
medlemsstater op til grænserne af 
Unionen, eller som er isolerede fra 
Unionens overordnede energinet, der kan 
være udsat for en øget risiko for 
afhængighed af elimport fra tredjelande 
som følge af fællesskabsordningen"

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater op til EU's grænser, og navnlig i isolerede net, har udtrykt bekymring 
for, at anvendelsen af fællesskabsordningen kan føre til øget afhængighed af energiimport fra 
tredjelande, når elproducenterne søger mod placeringer "på den anden side af grænsen".
Derfor er det rigtigt, at nogle af indtægterne fra auktionering lægges til side til væsentlig 
energiinfrastruktur, der kan bidrage til at afbøde sådanne virkninger.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 - stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
disse formål i de rapporter, som de 
indsender i medfør beslutning nr. 
280/2004/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3]."

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb, hyppighed, udformning og andre 
aspekter i forbindelse med auktioner for at 
sikre, at auktioner gennemføres på en åben, 
gennemsigtig, forudsigelig, enkel og ikke-
diskriminerende måde. I forordningen 
udpeges det kompetente organ, der skal 
administrere auktionen på 
fællesskabsplan, jf. stk. 1. Auktioner 
udformes således, at:

(a) auktionsprocessen er forudsigelig med 
hensyn til tidspunkt, hyppighed og 
mængden af tilgængelige tilladelser;
(b) prisen på tilladelser bestemmes af 
markedet, og der opretholdes en 
tilstrækkelig likviditet på markedet;
(c) alle deltagere har lige adgang til 
information;
(d) driftsledere og navnlig små og 
mellemstore virksomheder, som er omfattet 
af fællesskabsordningen, har uhindret og 
præferencemæssig adgang, og
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(e) således at eventuelle andre deltagere 
ikke underminerer auktionens forløb, bl.a. 
gennem hemmelig forståelse, 
markedsmanipulation og misbrug af 
dominerende stilling.

Forordningen skal indeholde specifikke 
foranstaltninger til begrænsning af 
skadevirkninger, som økonomisk 
spekulation fra andre deltagere i 
auktionen måtte have på 
fællesskabsordningens miljøeffektivitet 
eller omkostningseffektivitet.
Kommissionen hører alle relevante 
interessenter om indholdet af denne 
forordning. Denne foranstaltning, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3]."

Or. en

Begrundelse

For at kulstofmarkedet skal kunne fungere korrekt, bør auktioneringen ske i god tid inden den 
faktiske handelsperiode, og auktioneringsprincipperne og de nærmere bestemmelser bør 
offentliggøres i god tid forud for dette for at give markedsaktørerne mulighed for at forberede 
sig og for at undgå usikkerhed og volatilitet på markedet. De nærmere bestemmelser for 
auktioneringen skal desuden fastsættes på en sådan måde, at spekulation og 
konkurrenceforvridende adfærd så vidt mulig undgås.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 

1. Kommissionen vedtager inden 31. 
december 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
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tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

Or. en

Begrundelse

De nærmere regler for tildeling af gratis emissioner bør fastlægges hurtigst mulig. Denne 
oplysning er af central betydning for de berørte sektorer og vil påvirke 
investeringsbeslutningerne. Eftersom de fleste af de berørte brancher har en forholdsvis lang 
produktionstid og investeringshorisont, vil investorer og virksomheder bedre kunne tage 
hensyn til de præcise regler og tildelingsmekanismer i deres forretningsbeslutninger, jo 
tidligere de får kendskab til dem.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og til 
emissionsreduktioner ved at tage hensyn 
til de mest virksomme teknikker,
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med el-produktion.

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal udarbejde 
harmoniserede benchmarks for
drivhusgasemissioner og energieffektivitet 
for anlæg i de sektorer, der modtager 
gratis tildelinger. Disse sektorbenchmarks 
er baseret på de bedste drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker på markedet, 
herunder erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, kraftvarme og 
drivhusgasseparation og -lagring. Gratis 
tildeling til anlæg må ikke ske ved et 
højere niveau end det, der angives i det 
relevante sektorbenchmark, med henblik 
på at belønne de mest effektive operatører. 
Generelt må foranstaltningerne i afsnit 1 
ikke tilskynde til at øge emissionerne. Der 
tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse 
med el-produktion ved salg til tredjemand.

Or. en
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Begrundelse

Alle sektorer bør snarest mulig forberede sig på en kulstoffattig økonomi. Derfor bør gratis 
tilladelser ikke tildeles på et historisk grundlag, som i realiteten er en støtte til de eksisterende 
selskaber og teknologier, men på grundlag af bedste tilgængelige teknologier. En sådan 
tildeling vil belønne energieffektive virksomheder, der har investeret i miljøvenlige 
produktionsprocesser. Elektricitet, der produceres med energi, der stammer fra 
industriprocesser, og som ikke markedsføres, bør ikke komme ind under auktionssystemet for 
at mindske incitamentet til at afbrænde røggasser.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen bør inden den 1. 
september 2009 udarbejde en rapport om 
resultaterne af undersøgelserne af det 
hensigtsmæssige i at udarbejde et direktiv 
om hvide attester, jf. artikel 4, stk. 5, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/32/EF af 5. april 2006 om 
energieffektivitet i slutanvendelserne og 
energitjenester1. Rapporten skal navnlig 
beskrive mulighederne for en obligatorisk, 
fællesskabsdækkende ordning for handel 
med hvide attester, skabe yderligere 
incitamenter for operatører, der modtager 
gratis tildelinger, så disse investerer i de 
mest energieffektive teknikker og 
teknologier, opstilling af obligatoriske mål 
for energieffektivitet eller lofter for 
deltagerne samt skabe et system med 
omsættelige attester, der kan opnås 
gennem indførelse af energieffektive 
teknikker eller teknologier. Hvis 
rapporten viser, at en sådan ordning vil 
være gavnlig for miljøet, 
omkostningseffektiv og praktisk 
gennemførlig samt være i 
overensstemmelse med principperne om 
bedre lovgivning, fremsætter 
Kommissionen hensigtsmæssige forslag til 
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lovgivning inden den 30. juni 2010.
1  EFT L 114, 27.4.2006, s. 64.

Or. en

Begrundelse

I artikel 4, stk. 5, i direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og 
energitjenester opfordres Kommissionen til at undersøge, om man bør fremskynde et forslag 
om hvide certifikater baseret på de tre første år, siden direktivet trådte i kraft. Men der er ikke 
fastsat nogen endelig dato for færdiggørelsen af denne vigtige undersøgelse. "Euro White 
Cert"-projektet, som støttes af Intelligent Energy Europa, er i øjeblikket i færd med at 
undersøge mulighederne for et EU-dækkende system af hvide attester og dets mulige 
sammenhæng med fællesskabsordningen.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis kvoter, 
så de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis kvoter, 
så de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. Varme, der leveres til 
de mest effektive fjernvarmeanlæg, 
tildeles gratis tilladelser. For at opnå 
gratis tilladelser skal disse anlæg opfylde 
høje standarder for kulstofeffektivitet, 
som Kommissionen har indført ved de 
gennemførelsesbestemmelser, der 
henvises til i stk. 1. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

Or. en
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Begrundelse

Hvis fjernvarme er baseret på de mest kulstofeffektive teknologier, er det en af de bedste 
metoder til at reducere emissioner. Men dens største konkurrent på varmemarkedet er 
individuelle fyr til fossilt brændsel, der ikke er omfattet af fællesskabsordningen. For at 
undgå, at forkert rettede økonomiske incitamenter, der kan betyde, at man går væk fra 
fjernvarme, bør de mest effektive projekter tildeles gratis tilladelser.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden den 30. juni 2010 offentliggør 
Kommissionen fællesskabsdækkende og 
fuldt harmoniserede regler for tildelingen 
af reserven til nytilkomne. 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.

Kommissionen offentliggør om 
nødvendigt retningslinjer for anvendelsen 
af definitionen på nytilkomne."

Or. en

Begrundelse

Det skal udformes klart definerede, fællesskabsdækkende regler for tildelingen af reserven til 
nytilkomne, herunder hvad man gør med eventuelle overskydende uudnyttede tilladelser samt 
yderligere retningslinjer for, hvad en væsentlig kapacitetsforøgelse betyder, for at sikre 
ensartede regler og forudsigelighed.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a - stk. 9 - afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Senest den 1. juni 2010 og hvert 4. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Or. en

Begrundelse

I mangel af en international aftale bør man hurtigst mulig træffe aftale om de sektorer, der er 
sårbare over for "kulstoflækage". Dette er ikke blot af vital betydning for de berørte sektorer, 
men kan også påvirke mængden af tilladelser, der er til rådighed til auktionering, og er 
derfor af betydning for hele kulstofmarkedet. En nyvurdering af de berørte sektorer hvert 
tredje år vil helt unødvendigt skabe usikkerhed, hvilket er skadeligt for investeringerne.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør tages højde for direkte tab af EU-konkurrenceevne i form af arbejdspladser og 
(udenlandske direkte) investeringer. Handelsordningen bør ikke udformes således, at den 
udelukkede betyder, at man "eksporterer arbejdspladser og importerer forurening".
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Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a - stk. 9 - afsnit. 3 – litra  d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(da) virkningen af videresendelse af 
CO2-omkostninger til elpriserne i den 
berørte sektor eller delsektor."

Or. en

Begrundelse

Elproducenterne lægger CO2-omkostningerne oven i deres elpriser. For nogle af de sektorer, 
der er udsat for risiko for kulstoflækage (f.eks. aluminiumsektoren), er disse indirekte 
virkninger af fællesskabsordningen op til seks gange højere end de indirekte virkninger af 
fællesskabsordningen. Ved gennemgangen af, hvilke sektorer der skal have gratis tilladelser, 
skal Kommissionen derfor tage højde for disse indirekte virkninger.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

I mangel af en international aftale bør man hurtigst mulig træffe aftale om løsninger for de 
sektorer, der er sårbare over for "kulstoflækage". Disse oplysninger er ikke blot af vital 
betydning for de berørte sektorer, men vil også påvirke mængden af tilladelser, der er til 
rådighed til auktionering, og der er derfor tale om vigtige oplysninger for hele 
kulstofmarkedet.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"7a. Ved udarbejdelsen af den aftale, der 
henvises til i stk. 5, og ved anvendelsen af 
en ny international aftale, der henvises til 
i stk. 6, undersøger Kommissionen 
mulighederne for, at 
fællesskabsordningen understøtter CDM-
projekter af højeste standard vedrørende 
skovrejsning, genplantning, reducerede 
emissioner fra skovfældning og andre 
bæredygtige skovbrugsaktiviteter -
herunder at undgå erosion og sikre
spildevandsrensning. Kommissionen skal 
specifikt undersøge, hvorvidt en del af de 
emissionsrettigheder, der tildeles 
deltagerne i fællesskabsordningen, 
således at disse kan overholde deres 
emissionslofter, bør komme specifikt fra 
disse kilder. Kommissionen udarbejder en 
rapport med hensigtsmæssige forslag 
senest den 1. september 2010."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at eksterne kreditter, der kommer ind under fællesskabsordningen, så 
vidt mulig er i overensstemmelse med Gold Standard-akkrediteringen for at sikre, at EU kun 
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yder støtte til supplerende aktiviteter af god kvalitet med tydelige og bæredygtige 
udviklingskriterier. Dette vil sikre, at EU-relateret kulstoffinansiering rent faktisk fører til 
reduktioner af drivhusgasemissionerne samt til øgede bestræbelser på at styrke den 
bæredygtige udvikling i de fattigste lande.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 12 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I artikel 12 indsættes følgende 
stykke:
"1a. Kommissionen fremsætter senest den 
1. september 2009 hensigtsmæssige 
forslag til lovgivning, der vil sikre, at 
markedet for emissionstilladelser 
beskyttes mod insiderhandel og 
markedsmanipulation. Kommissionen 
skal navnlig overveje, hvorvidt tilladelser i 
henhold til dette direktiv skal betragtes 
som finansielle instrumenter i henhold til 
direktiv 2003/6/EF om insiderhandel og
kursmanipulation (markedsmisbrug)."

Or. en

Begrundelse

Disse tilladelsers juridiske karakter på det finansielle marked er uklar. Nogle lande betragter 
dem som finansielle instrumenter, og handelen med dem overvåges af finanstilsynet, mens 
andre lande betragter dem som almindelige varer, mens kun deres derivater betragtes som 
finansielle instrumenter. Det er vigtigt at skabe klarhed for at styrke virksomhedernes tillid og 
øge gennemsigtigheden. Insiderhandel og markedsmanipulation kan forvride markedet, 
mindske dets troværdighed og skade investorernes tillid.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk.13 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 15a

Offentliggørelse af oplysninger og 
tavshedspligt

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
skal sikre, at alle beslutninger og 
rapporter vedrørende antallet og 
tildelingen af tilladelser samt 
overvågning, rapportering og kontrol af 
emissioner offentliggøres straks for at 
sikre hurtig adgang til sådanne 
oplysninger på et ikke-diskriminerende 
grundlag.
2. Tavshedspligten gælder for enhver, der 
arbejder eller har arbejdet for 
Kommissionen eller for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder samt for 
organer, til hvem Kommissionen eller 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder har uddelegeret visse 
opgaver. Oplysninger, der er omfattet af 
tavshedspligt, må ikke videregives til 
andre personer eller myndigheder, 
medmindre dette kræves i henhold til 
gældende love, bestemmelser eller 
administrative bestemmelser."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at man anvender reglerne for finansielle instrumenter på handel med 
tilladelser for at styrke erhvervslivets tillid og øge gennemsigtigheden. Kommissionens og 
medlemsstaternes offentliggørelse af markedsfølsomme oplysninger reguleres stramt og 
entydigt.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 18 - stk. 1 a (nyt)



PE404.749v01-00 36/40 PA\718306DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I artikel 18 tilføjes følgende stykke:
"Kommissionen eller et kompetent organ 
udpeget af Kommissionen, administrerer
på fællesskabsplan auktioneringen af 
tilladelser, jf. artikel 10. Dette kompetente 
organ koordinerer sine aktiviteter nøje 
med de kompetente myndigheder, der 
udpeges af medlemsstaterne. Det skal 
navnlig sikre, at de kompetente 
myndigheder i de enkelte medlemsstater 
modtager fuldstændige og nøjagtige 
oplysninger om tildelingen af tilladelser til 
anlæg inden for deres jurisdiktion, som 
foregår gennem auktioneringer."

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 25 - stk. 1 b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1ba. Kommissionen skal inden for 
rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik og udvidelsesprocessen 
bestræbe sig på at indgå aftaler med de 
pågældende lande for at inddrage dem i 
fællesskabsordningen eller for at give 
mulighed for gensidig anerkendelse af 
tilladelser."

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at tilskynde tredjelande, der støder op til EU, til at gå med i 
fællesskabsordningen. Dette er ikke kun vigtigt ud fra et miljømæssigt og udviklingsmæssigt 
synspunkt, men vil også bidrage til løsningen af problemet med kulstoflækage, hvor EU-
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virksomheder flytter over grænsen.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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:

(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.

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

(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 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.
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Or. en

Begrundelse

For at reducere den administrative byrde på små og mellemstore virksomheder (SMV'er), for 
at undgå unødvendige administrative omkostninger og bureaukrati og for at styrke systemets 
effektivitet, bør mindre anlæg have mulighed for at stå uden for systemet, hvis der er indført 
tilsvarende foranstaltninger. En tredjedel af alle de anlæg, der er omfattet af ordningen, er
mindre anlæg, der til sammen kun tegner sig for 2 % af de samlede indberettede emissioner.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. Anlæg, der ikke er omfattet af 
fællesskabsordningen, jf. stk. 1 og 2, og 
som ønsker at forblive inden for systemet 
på et frivilligt grundlag, har fortsat 
mulighed for dette. Medlemsstaterne giver 
mulighed for dette og meddeler 
Kommissionen sådanne tilfælde i 
forbindelse med indberetningen, jf. stk. 
1."

Or. en

Begrundelse

Der skal gives mulighed for, at disse mindre anlæg kan forblive inden for 
fællesskabsordningen, f.eks. på grund af investeringer, der allerede er foretaget.

Ændringsforslag 42

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

(21a) Artikel 30 erstattes af følgende:
"Artikel 30

Revision og videreudvikling
1. 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) … hvorvidt … andre relevante 
sektorer … og … aktiviteter, bl.a. 
transportsektorerne, bolig- og 
erhvervsopvarmning samt landbrug bør 
medtages i fællesskabsordningen;
(b) yderligere harmonisering af 
definitioner, afgifter og sanktioner;
(c) grænsen for fritagelse af mindre 
anlæg fra fællesskabsordningen, når der 
er indført tilsvarende foranstaltninger;
(d) alle nødvendige foranstaltninger til 
hindring af markedsmisbrug og skadelig 
spekulation. …

2. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet denne rapport 
senest den 30. juni 2015, eventuelt 
ledsaget af forslag.
3. Kommissionen fremsætter hurtigst 
mulig forslag til lovgivning for at medtage 
skibsfarten under fællesskabsordningen 
inden 2013.
4. Kommissionen fremsætter senest 2013 
hensigtsmæssige forslag til en dato for 
medtagelsen af vejtransport i 
fællesskabsordningen på grundlag af en 
fuldstændig evaluering af omkostninger, 
fordele og gennemførlighed af 
mulighederne for medtagelse i 
ordningen."
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Or. en

Begrundelse

Den oprindelige artikel om revisionsklausulen blev forældet og skulle erstattes af en ny. Det 
er vigtigt at blive ved med at revidere ordningen for at styrke dens effektivitet, tilføje nye 
sektorer og sikre ensartede betingelser i EU.

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Følgende punkt indsættes:
"2a. Hvis samme aktivitet samtidig hører 
under adskillige af nedenstående afsnit, 
behandles den udelukkende under de 
gældende kriterier for det mest specifikke 
sektorafsnit".

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at afklare, hvilke kriterier der finder anvendelse, når et anlæg kan høre 
under mere end én aktivitet (f.eks. energi-/varmeproduktion og mineralindustrien). Dette 
punkt blev allerede behandlet i Kommissionens meddelelse fra 2005 "Yderligere 
retningslinjer vedrørende tildelingsplaner for handelsperioden 2008-2012 under EU-
emissionshandelsordningen" (KOM(2005)703).
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