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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.



PR\727283DA.doc 3/40 PE407.778v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................34

BILAG - LISTE OVER INDLÆG FRA INTERESSENTER................................................37



PE407.778v01-00 4/40 PR\727283DA.doc

DA



PR\727283DA.doc 5/40 PE407.778v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0016),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0043/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om International 
Handel, Økonomi- og Valutaudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd har afgivet et fast 
tilsagn om at nedbringe Fællesskabets 
samlede drivhusgasemissioner med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne frem til 
2020, og med 30 %, hvis andre 
industrilande giver tilsagn om lignende 
reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. Frem til 2050 bør de 

(3) Det Europæiske Råd har afgivet et fast 
tilsagn om at nedbringe Fællesskabets 
samlede drivhusgasemissioner med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne frem til 
2020, og med 30 %, hvis andre 
industrilande giver tilsagn om lignende 
reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. Frem til 2050 bør de 
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globale drivhusgasemissioner nedbringes 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauerne. Alle økonomiske sektorer bør 
bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner.

globale drivhusgasemissioner nedbringes 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauerne. Alle økonomiske sektorer bør 
bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner, herunder 
skibsfarten og luftfarten. Luftfarten 
bidrager til reduktionerne på 20 % og 30 
% via sin inddragelse i 
fællesskabsordningen. Indtil skibsfarten 
inddrages i fællesskabsordningen, hvilket 
bør ske senest i 2015, bør emissionerne 
fra skibsfarten indgå i afgørelsen om 
medlemsstaternes indsats for at opfylde 
Fællesskabets forpligtelser om reduktion 
af emissionerne af drivhusgasser frem til 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I betragtning af den globale 
skovrydnings omfang og hastighed er det 
vigtigt, at indtægterne fra auktioneringen 
i fællesskabsordningen anvendes til at 
begrænse skovrydningen og fremme 
bæredygtig skovrejsning og genplantning 
af skov. EU bør desuden arbejde for at 
etablere en internationalt anerkendt 
ordning for begrænsning af 
skovrydningen og styrkelse af 
skovrejsningen og genplantningen af 
skov. Medlemsstaterne bør på grundlag af 
en "koalition af villige" indbetale 
indtægterne til en EU-fond eller 
international fond, og de bør siden 
effektivt anvendes til dette og andre 
formål internationalt.

Or. en
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Ændringsforslag 3

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 
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.

(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. Hvis 
el-producenterne producerer varme eller 
køling ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion jf. definitionen i 
direktiv 2004/8/EF bør el-producerende 
anlæg modtage gratis tildelinger for denne 
varme eller køling for at undgå 
konkurrencefordrejning som følge af de 
øgede omkostninger i forbindelse med 
CO2.     

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det vigtigste langsigtede incitament 
til kulstofseparation og -lagring er, at der 
ikke skal returneres kvoter for kulstof, der 
lagres permanent. For at fremskynde 
etableringen af de første kommercielle 
anlæg bør der desuden anvendes 
indtægter fra auktioneringen og tildeles 
ekstra kvoter fra reserven for nytilkomne 
anlæg til de første tolv anlæg af denne art 
i EU eller et tredjeland, der har ratificeret 
den kommende internationale aftale om 
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klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
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. Uanset adgangen til elektroovne 
som alternativ produktionsproces kan 
disse harmoniserede regler også tage 
hensyn til emissioner i forbindelse med 
anvendelse af brændbare affaldsgasser 
fra oxygenovne, når produktionen af disse 
affaldsgasser ikke kan undgås ved 
højovnsfremstilling af stål. Det kan 
fastsættes i reglerne, at der tildeles gratis 
kvoter til de højovne, hvor disse gasser 
produceres. 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 og køling, der 
leveres til industrianlæg. De bør desuden 
sørge for at undgå unødig 
konkurrencefordrejning mellem 
industriaktiviteter i anlæg drevet af en 
enkelt operatør og produktion i 
outsourcede anlæg. Reglerne bør gælde 
for nyomfattede anlæg, der udfører de 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
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 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
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 fra mindre kulstofeffektiv 
anlæg 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 
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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.

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

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 

(22) EU's ordning for handel med 
emissionskvoter og andre landes 
emissionshandelsordninger bør lette 
efterspørgslen efter kreditter fra reelle, 
verificerbare, supplerende og permanente 
emissionsreduktioner fra projekter i 
lande, der bidrager konstruktivt til at 
bekæmpe klimaændringerne. Når først 
landene har ratificeret den kommende 
internationale aftale om klimaændringer, 
bør kreditter af typen "guldstandard" fra 
disse lande accepteres i alle 
emissionshandelsordninger.  For at sikre 
forudsigeligheden bør driftsledere have 
vished for, hvorvidt de efter 2012 kan 
anvende CER'er af typen "guldstandard"
og ERU'er af typen "guldstandard".  
Driftslederne bør have mulighed for at 
anvende sådanne kreditter op til i 
gennemsnit 5 % af deres emissioner i 
perioden fra 2013 til 2020, forudsat de 
anvender under 6,5 % ERU'er og CER'er 
sammenlignet med deres emissioner i 
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at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

2005 i perioden fra 2008 til 2012, og de 
ikke overfører rettigheder, jf. artikel 11a, 
stk. 2. Dette sikrer, at driftslederne i 
perioden fra 2008 til 2012 rent faktisk 
reducerer emissionerne til niveauer, der 
ligger under niveauerne i 2005. Det giver 
desuden mulighed for at anvende 1,9 mia. 
t i perioden fra 2008 til 2020 eller 
yderligere 500 mio. t over Kommissionens 
forslag, hvilket udgør 50 % af indsatsen. 
Da medlemsstaterne ikke kan overføre 
CER'er og ERU'er, der indehaves af 
driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Begrundelse

Der bør opretholdes en høj grad af fleksibilitet inden for ordningens rammer, og samtidig er 
det meget vigtigt, at JI/CDM-projekter opfylder visse regler og normer for at sikre reelle og 
verificerbare emissionsreduktioner.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når der er indgået en international 
klimaændringsaftale, bør CDM-kreditter 
fra tredjelande først accepteres i 
fællesskabsordningen, når de pågældende 
lande har ratificeret den internationale 
aftale.

(25) Når Fællesskabet har ratificeret en 
international klimaændringsaftale, og 
yderligere kreditter på op til halvdelen af 
den yderligere reduktion, der finder sted 
inden for fællesskabsordningen, kan 
anvendes, bør den procentvise andel af 
CER'er af typen "guldstandard" og 
ERU'er af typen "guldstandard", der kan 
tildeles driftsledere, øges til over 5 %.  

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 1 - nyt afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“Direktivet fastsætter også, at 
reduktionerne af drivhusgasemissioner skal 
øges for at bidrage til de 
reduktionsniveauer, som videnskabeligt 
anses for påkrævet for at undgå farlige 
klimaændringer.”

“Direktivet fastsætter også, at 
reduktionerne af drivhusgasemissioner skal 
øges for at bidrage til de 
reduktionsniveauer, som videnskabeligt 
anses for påkrævet for at undgå farlige 
klimaændringer.” Fællesskabet bør 
gennemføre reduktionen på 30 % under 
niveauerne i 1990, således at reduktionen 
træder i kraft, når Fællesskabet har 
afsluttet ratifikationsproceduren i 
forbindelse med en kommende 
international aftale om klimaændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 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 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

(h) "nytilkommen": et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse eller har fået 
ajourført sin 
drivhusgasemissionstilladelse som følge af 
en betydelig ændring af anlæggets 
karakter eller funktion eller som følge af 
en betydelig udvidelse af anlægget efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen”

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens nuværende forslag defineres kapacitetsudvidelser ikke længere som 
nytilkomne anlæg. Dette indebærer en forskel, idet der kun tildeles drivhusgaskreditter til nye 
anlæg, mens kapacitetsudvidelser er omfattet af auktioneringsordningen. Kommissionens 
forslag skaber en ujævn balance mellem nye anlæg og kapacitetsudvidelser, hvilket ikke 
indebærer, at man anvender den mest effektive fremgangsmåde. Det kan desuden skade 
fornyelsen af de eksisterende processer. 

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 

Kommissionen offentliggør senest den 30. 
september 2009 den absolutte 
kvotemængde for 2013, som baseres på de 
samlede kvotemængder, som 
medlemsstaterne har udstedt eller udsteder
i henhold til Kommissionens beslutninger 



PE407.778v01-00 14/40 PR\727283DA.doc

DA

perioden 2008-2012. om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012.

Or. en

Begrundelse

De kvotemængder, som medlemsstaterne skal udstede i henhold til deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012, bør fastlægges inden 2010, således at denne dato 
kan fremrykkes.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9 a – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For anlæg, der undtages fra 
fællesskabsordningen i henhold til artikel 
27, nedsættes den samlede kvotemængde 
tilsvarende.

Or. en

Begrundelse

Hvis anlæg undtages fra fællesskabsordningen, nedsættes kvotemængden tilsvarende for at 
sikre, at ordningens samlede loft overholdes.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 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. For perioder, der begynder i 2013 
auktionerer medlemsstaterne alle kvoter, 
som ikke tildeles gratis i overensstemmelse 
med artikel 10a. På grundlag af de 
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indsendte rapporter og artikel 10a, stk. 6, 
og senest den 31. december 2010 
bestemmer og offentliggør Kommissionen 
den forventede kvotemængde for hele 
Fællesskabet, der skal auktioneres for 
perioden 2013-2020.

Or. en

Begrundelse

For at både EU's ordning for handel med emissionskvoter og el-sektoren kan fungere korrekt 
er det meget vigtigt, at auktioneringen af kvoter for 2013 og senere perioder finder sted i god 
tid inden den 1. januar 2013.

Ændringsforslag 14

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

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. Mindst 50 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter overføres af medlemsstaterne via 
en "koalition af villige" til en fond 
oprettet på fællesskabsplan eller 
internationalt plan til følgende formål:

(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) en fjerdedel til forebyggelse af 
skovrydning og styrkelse af skovplantning 
og genplantning af skov i lande, der har 
ratificeret den kommende internationale 
aftale, under hensyntagen til:

- oprindelige folks rettigheder og behov
- bevarelse af biodiversitet og
- bæredygtig anvendelse af 
skovbrugsressourcer
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(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

(b) en fjerdedel til nedbringelse af 
emissioner i lande, der har ratificeret den 
kommende internationale aftale, og til 
overførsel af teknologi til disse lande, 
f.eks. via Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

(c) halvdelen til at lette tilpasningen til 
klimaændringernes skadelige virkninger i 
lande, der har ratificeret den kommende 
internationale aftale om klimaændringer. 

(d) til forebyggelse af skovrydning, 
navnlig i de mindst udviklede lande
(e) til at lette udviklingslandes tilpasning 
til klimaændringernes virkninger
(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet eller isolering 
og»
(g) til at dække de administrative udgifter 
i forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indtægter, der ikke anvendes i 
henhold til stk. 3, herunder alle indtægter 
fra den i stk. 2, litra b), omhandlede 
auktionering, bør anvendes:
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(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, 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
(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 
(c) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at øge sin energieffektivitet med 20 % 
frem til 2020
(d) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker
(e) til at finansiere forskning og udvikling 
i energieffektivitet og rene teknologier i de 
sektorer, der er omfattet af direktivets 
anvendelsesområde
(f) til yderligere foranstaltninger til 
forebyggelse af skovrydning, fremme af 
bæredygtig skovtilplantning og 
skovforvaltning i Europa og fremstilling 
og anvendelse af bæredygtig biomasse i 
Fællesskabet 
(g) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet eller isolering
(h) til at fremme overgangen til 
transportformer med lave emissioner, 
herunder en ændring i 
transportmiddelfordelingen, og modvirke 
de øgede udgifter til elektrisk trækkraft i 
jernbanesektoren og
(i) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

Or. en
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Begrundelse

Indtægterne fra auktioneringen bør i princippet anvendes til at skabe fremtidens sektorer med 
lave emissioner af kuldioxid ved at reinvestere midlerne i de berørte sektorer. 

Ændringsforslag 16

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

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.

4. Medlemsstaterne inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
de formål, der er angivet i stk. 3 og 3a, i de 
rapporter, som de indsender i medfør af 
beslutning nr. 280/2004/EF.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 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 til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 

5. Kommissionen vedtager senest den 30. 
september 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, harmoniseret,
gennemsigtig og ikke-diskriminerende 
måde. I dette øjemed bør processen være 
forudsigelig, navnlig hvad angår 
auktioners tidsmæssige forløb og 
rækkefølge og de mængder, der skal 
stilles til rådighed. Kommissionen 
rådfører sig med alle relevante aktører, 
inden den forelægger denne 
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dette direktiv ved supplering af det 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 23, stk. 3.

foranstaltning. Auktioner udformes og 
gennemføres således, at:

(a) driftsledere og navnlig små og 
mellemstore virksomheder, som er omfattet 
af fællesskabsordningen, har lige og 
retfærdig adgang og kan deltage fuldt ud
(b) deltagelse i processen er 
omkostningseffektiv for driftslederne
(c) alle deltagere har adgang til de samme 
oplysninger samtidig og 
(d) deltagerne ikke underminerer 
auktionens forløb. 
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
23, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde flere retningslinjer til Kommissionen om den forordning, der skal 
vedtages om auktionering i medfør af stk. 5. Kommissionen bør navnlig forpligtes til at 
rådføre sig med relevante aktører, inden forordningen udarbejdes. Formålet med auktioner 
bør også være at sikre, at likviditeten opretholdes på markedet, og at fordrejning af de 
eksisterende sekundære markeder forebygges.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 5a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I samråd med Kommissionen kan 
medlemsstaterne bemyndige et fælles 
agentur eller organ til at handle på deres 
vegne i forbindelse med auktioneringen af 
kvoter. Indtægterne fra de auktioner, der 
gennemføres af et fælles agentur eller 
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organ, fordeles blandt medlemsstaterne i 
overensstemmelse med stk. 2, så snart det 
er praktisk muligt efter hver auktion.

Or. en

Begrundelse

Den samlede kvotemængde for Fællesskabet, der skal auktioneres, skal fastlægges, og der 
skal gives meddelelse herom, således at medlemsstaterne kan beregne den kvotemængde, de 
kan auktionere i medfør af artikel 10, stk. 2. I Kommissionens kommende forordning om 
auktionering bør der tages hensyn til, at det er kompliceret at gennemføre auktioner i 27 
medlemsstater, og der bør ligeledes tages hensyn til de administrative udgifter i forbindelse 
hermed.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

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

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

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

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 -

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
fastsætte harmoniserede pejlemærker for 
at 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 og 
teknologier, erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
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lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med el-produktion.

biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Foranstaltningerne kan 
også tage hensyn til emissioner i 
forbindelse med anvendelse af brændbare 
affaldsgasser fra oxygenovne, når 
produktionen af disse affaldsgasser ikke 
kan undgås ved højovnsfremstilling af 
stål. Det kan i denne forbindelse 
fastsættes i foranstaltningerne, at der 
tildeles gratis kvoter til de højovne, hvor 
disse gasser produceres. Der tildeles ingen 
gratis kvoter i forbindelse med el-
produktion ved nettosalg til tredjemand.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en fremtidig international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. en

Begrundelse

Herved fremrykkes den dato, inden hvilken Kommissionen skal vedtage regler om gratis 
tildeling af kvoter. Det er fastsat i artikel 11, stk. 1, at medlemsstaterne senest den 30. juni 
2011 skal indsende en endelig liste over anlæg og deres gratis kvoter til Kommissionen. Da 
medlemsstaterne bør høre de forskellige anlæg om listen og ligeledes bør høre offentligheden, 
er den foreslåede periode for kort. Desuden bør man undgå gratis kvoter ved nettesalg af 
elektricitet for at forebygge fordrejninger på el-markedet. Desuden bør energieffektiviteten 
fremmes, når det gælder spørgsmålet om affaldsgasser fra stålproduktionen.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 

2. Med forbehold af stk. 3 og 6a foretages 
der ingen gratis tildeling til el-
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anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

producerende anlæg, separationsanlæg, 
rørledninger til transport eller 
lagringssteder for drivhusgasemissioner.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – 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. Hvis producenter af varme eller køling 
modtager gratis kvoter i medfør af stk. 1 
for produktion af varme eller køling til 
dækning af økonomisk berettiget 
efterspørgsel ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion som defineret i 
direktiv 2004/8/EF, tildeles der gratis 
kvoter til el-produktion til eget forbrug 
med henblik på at sikre ligebehandling.  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

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

sociale partnere - Europa-Parlamentet og 
Rådet en analyserapport om situationen i 
de energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for tab af en 
betydelig markedsandel til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet i lande, som ikke deltager i 
den kommende internationale aftale 
(”kulstoflækage”). Analyserapporten 
ledsages af eventuelle passende forslag, 
som kan omfatte:

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt med en definition af kulstoflækage for at kunne skabe en basal forståelse af, 
hvilke industrisektorer der reelt berøres og i hvilket omfang.  Der kan først tages stilling til 
mængden af gratis tildelinger efter COP 15-forhandlingerne i København i december 2009, 
hvorefter Kommissionen vil kunne forelægge sin rapport om kulstoflækage. Som følge heraf 
bør der ikke fremsættes nogen formodninger på nuværende tidspunkt. 

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Stykket bør præcisere, at listen indeholder de årlige tildelinger for hvert af årene 2013 til 
2020.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne udsteder kun gratis 
kvoter som anført i stk. 2, hvis de 
nationale gennemførelsesforanstaltninger 
godkendes af Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Kommissionen har en rolle at spille med hensyn til godkendelse af de 
nationale gennemførelsesbestemmelser for at sikre, at medlemsstaterne anvender reglerne om 
gratis kvoter til deres anlæg på en ensartet måde.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der vil være behov for at få indbygget tidsrum i godkendelsesprocessen, således at 
medlemsstaterne får mulighed for at ændre deres nationale gennemførelsesforanstaltninger, 
hvis de afvises af Kommissionen.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 29

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne ordlyd sikrer, at alle driftsledere kan anvende JI/CDM af høj standard, såfremt 
værtslandene har ratificeret klimaaftalen fra København, i perioden 2013-2020.  Driftsledere 
bør have mulighed for at vælge mellem at benytte denne nye rettighed i en størrelsesorden af 
op til 5 % af deres årlige emissioner og overføre, hvad de havde under den nationale 
handlingsplan (NAPII). Virksomhederne vil naturligvis vælge det, der giver dem de største 
rettigheder.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 12 – stk. 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. I artikel 12 indsættes som stk. 3a:
"3a. En forpligtelse til at returnere kvoter 
gælder ikke for emissioner, der er 
verificeret som separerede og overført 
med henblik på varig lagring til et anlæg, 
der er omfattet af en gyldig tilladelse i 
overensstemmelse med direktiv 
2008/xxx/EF om geologisk lagring af 
CO2.”

Or. en
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Bilag IIa er en politisk beslutning og bør derfor være genstand for fælles beslutningstagning 
og ikke komitologi.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

1b. Der kan indgås ikkebindende ordninger 
med tredjelande eller med subføderale eller 
regionale enheder om at tilvejebringe 
administrativ og teknisk samordning hvad 

1b. Der kan indgås ikkebindende ordninger 
med regionale enheder eller tredjelande 
eller med subføderale eller subnationale
enheder om at tilvejebringe administrativ 
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angår kvoter i fællesskabsordningen eller 
andre ordninger for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner med absolutte 
emissionslofter."

og teknisk samordning hvad angår kvoter i 
fællesskabsordningen eller andre ordninger 
for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner med absolutte 
emissionslofter.

Or. en

Begrundelse

Dette præciserer, at sammenkobling med ordninger, som er subnationale, men ikke føderale, 
vil være muligt, og at regionale enheder omfatter overnationale enheder.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det bør være muligt for anlæg i et omfang 
af op til en vis andel af deres årligt 
verificerede emissioner at bruge kreditter 
fra bæredygtige aktiviteter til at begrænse 
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skovrydningen og fremme bæredygtig 
skovrejsning og genplantning af skov i 
udviklingslande under en kommende 
international klimaændringsaftale, så 
snart der er fastlagt passende 
bestemmelser om ansvar, diskontering og 
varighed, som er acceptable i det mindste i 
forhold til føderale amerikanske 
emissionshandelsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag

iii) Følgende afsnit tilføjes:

Anlæg til fremstilling af stenuld, med en 
kapacitet på mere end 20 tons/dag.

Kuldioxid

Anlæg til tørring eller brænding af gips 
eller til fremstilling af gipsplader og andre 
gipsprodukter, hvor fyringsanlægget har en 
nominel indfyret termisk effekt på mere 
end 20 MW.

Carbondioxid

Ændringsforslag

iii) Følgende afsnit tilføjes:

Anlæg til fremstilling af 
isolationsmateriale af mineraluld på 
grundlag af glas, sten eller slagge, med en 
smeltekapacitet på mere end 20 tons/dag.

Kuldioxid

Anlæg til tørring eller brænding af gips 
eller til fremstilling af gipsplader og andre 
gipsprodukter, hvor fyringsanlægget har en 
nominel indfyret termisk effekt på mere 
end 20 MW.

Carbondioxid
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Or. en

Begrundelse

Teknisk præcisering.
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BEGRUNDELSE

Handel med emissioner er på ingen måde et nyt begreb og ikke noget enestående for Europa. 
EU’s emissionshandelsordning er imidlertid enestående derved, at den er den første 
internationale handelsordning for CO2-emissioner. Den dækker i øjeblikket over 10.000 anlæg 
i energi- og industrisektorer, som i fællesskab er ansvarlige for næsten halvdelen af EU’s 
CO2-emissioner og 40 % af EU’s samlede drivhusgasemissioner. Den omtales derfor korrekt 
som hjørnestenen i EU’s strategi til bekæmpelse af klimaændringer.

Reformen af EU’s emissionshandelsordning indgår i Kommissionens vedvarende energi- og 
klimaændringspakke, der vedtoges den 23. januar i år. Pakken indeholder flere forslag om 
indsatsfordeling, energi fra vedvarende kilder, kulstofseparation og -lagring og et forslag om 
ændring af EU's direktiv om en ordning for handel med emissioner - et forslag, der er meget 
afbalanceret, og som mærkbart forbedrer og udvider denne ordning.  

Forslaget drejer sig om ændring af direktiv 2003/87/EF1 om en ordning for handel med kvoter 
for drivhusemissioner i Fællesskabet.  Formålet er for perioden efter 2012 at styrke, udvide og 
forbedre den måde, emissionshandelsordningen fungerer på, idet denne ordning er et af de 
vigtigste og mest omkostningseffektive redskaber til opnåelse af EU's mål for nedbringelse af 
drivhusgasemissioner. Mandatet hertil hidrører fra Det Europæiske Råd i marts 2007, der slog 
til lyd for en reduktion på mindst 20 % i 2020 i forhold til 1990 og på 30 %, hvis andre 
industrilande forpligter sig til sammenlignelige emissionsreduktioner inden for rammerne af 
en global aftale om bekæmpelse af klimaændringer. Beslutningen om at indlede forhandlinger 
om en aftale efter Kyoto blev taget sidste december på FN’s klimaændringskonference på 
Bari. Det er afgørende, at der indgås en aftale på internationalt plan på partskonferencen i 
København i 2009 for at kunne tage hånd om dette presserende globale problem. Hvis Europa 
skal kunne føre an på området, må vi foreslå bæredygtige løsninger til imødegåelse af de 
globale klimaændringer, og en fuldt ud fungerende emissionshandelsordning vil være et 
vigtigt bidrag i den forbindelse. 

Forslaget om at ændre direktivet imødekommer behovet for økonomisk effektivitet og 
retfærdighed mellem sektorer og medlemsstater og vil give virksomhederne større vished. Det 
indeholder prognoser for de emissionsreduktioner, der vil blive krævet af de sektorer, der er 
omfattet af emissionshandelsordningen, og øget harmonisering vil gøre ordningen mere enkel 
og gennemsigtig, hvilket vil gøre det mere attraktivt for andre lande og regioner at koble sig 
på den. 

Ordføreren påskønner det arbejde, Kommissionen har udført, og støtter den generelle ramme i 
Kommissionens forslag samt målsætningen om en reduktion på 21 % under 2005-
emissionerne. Når der er indgået en international aftale, vil der blive foretaget automatiske og 
forudsigelige justeringer af loftet, som afspejler EU’s forpligtelse til at forhøje sit 
reduktionsmål fra 21 % til 30 %. Ordføreren støtter også et enkelt harmoniseret loft såvel som 
en 8-årig handelsperiode frem til 2020 og en lineær reduktion af loftet frem til 2025, på 
hvilket tidspunkt der skal foretages en revision. 

                                               
1  Som ændret ved det “sammenkoblende direktiv” 2004/101/EF.
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100 % auktionering for el-sektoren i 2013 er rimeligt i betragtning af denne sektors åbenlyse 
mulighed for at videregive alle legitime omkostninger til forbrugerne om nødvendigt. Fuld 
bortauktionering bør tilstræbes for alle sektorers vedkommende i 2020, eftersom det er den 
mest effektive og gennemsigtige metode for tildeling af kvoter. 

Der er dog områder, hvor ordføreren har indarbejdet ændringer i betænkningen.

1. Der er et reelt behov for større sikkerhed, når det gælder spørgsmålet om, hvilke sektorer 
der berøres mest af kulstoflækage. Europæiske virksomheder og investorer skal have 
garantier for, at de ikke skal bære byrden alene, hvis man ikke når frem til en international 
aftale på klimakonventionens 15. partskonference i 2009. 

Kommissionen nyvurderer situationen i de sektorer og delsektorer, der er udsat for 
international konkurrence, og fremsætter de nødvendige forslag senest den 31. december 
2010, seks måneder tidligere end oprindeligt planlagt. De sektorer, der anses for at være 
udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, kunne modtage op til 100 % af deres 
kvoter gratis, eller der kunne indføres en ordning, således at anlæg, der er udsat for en 
betydelig risiko, får tilsvarende vilkår som anlæg i tredjelande. Ordføreren mener dog, at 
det ville forværre mulighederne for, at der kunne nås en international klimaaftale ved de 
internationale forhandlinger, hvis visse sektorer blev nævnt direkte i forslaget. Desuden 
bør man ikke forsøge at foregribe resultaterne af Kommissionens undersøgelse af dette 
spørgsmål; disse resultater offentliggøres inden længe. Ordføreren har også strammet 
definitionen af, hvad der forstås ved "kulstoflækage", med henblik på at øge de globale 
miljøfordele.

2. Alle driftsledere, som har anvendt en lavere procentdel af ERU’er og CER’er i forhold til 
deres emissioner i perioden fra 2008 til 2012, og som ikke overfører rettigheder, kan 
anvende kreditter på op til 5 % af deres emissioner hvert år i perioden fra 2013 til 2020, 
og det samme gælder for nytilkomne anlæg og nye sektorer. Dette tegner sig for næsten 
halvdelen af reduktionen i perioden fra 2013 til 2020. Sådanne projekter skulle desuden 
kun tillades fra lande, der har ratificeret den internationale aftale om klimaændringer, og 
som følger visse kvalitative regler. Ordføreren vil understrege behovet for strengere 
kriterier ved kun at tillade CER'er og ERU'er af typen "guldstandard". Hvis man når frem 
til en international aftale om klimaændringer, vil mængden af JI/CDM-kreditter blive 
øget.

3. Den globale skovrydning finder sted i et foruroligende hurtigt tempo, og man kan ikke se 
bort fra dens store bidrag til CO2-emissionerne. Derfor foreslår ordføreren, at en 
væsentlig del af indtægterne fra auktioneringen fordeles til fonde med henblik på at 
forebygge skovrydning, fremme bæredygtig skovrejsning og genplantning af skov i lande, 
der har ratificeret den internationale aftale om klimaændringer. 

4. Skibsfarten har hidtil ikke været omfattet af ordningen, og der er behov for en 
konsekvensanalyse. Den nuværende mangel på verificerede emissionsdata synes at være 
et problem i denne forbindelse. Ordføreren mener, at indtil skibsfarten inddrages i 
fællesskabsordningen, hvilket bør ske senest i 2015, bør emissionerne fra skibsfarten 
indgå i afgørelsen om medlemsstaternes indsats for at opfylde Fællesskabets forpligtelser 
om reduktion af emissionerne af drivhusgasser frem til 2020. 
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5. Ordføreren er klar over de store muligheder, som teknologien med kulstofseparation og -
lagring rummer, og betragter dette som del af løsningen, når det gælder reduktion af de 
globale kuldioxidemissioner. Det foreslås derfor, at 60 mio. kvoter i reserven til 
nytilkomne reserveres indtil den 31. december 2015 og tildeles de første tolv anlæg, der 
har påbegyndt kommerciel separation og geologisk lagring af kuldioxidemissioner inden 
denne dato, og som er hjemmehørende i EU eller i tredjelande, der har ratificeret den 
internationale aftale om klimaændringer. Kommissionen udvælger de tolv pilotprojekter 
inden den 1. januar 2013.

6. Auktionering bør være det grundlæggende princip ved tildeling af kvoter og bør finde 
anvendelse på el-sektoren fra 2013. Hvis producenter af varme eller køling modtager 
gratis kvoter for produktion af varme eller køling ved højeffektiv kraftvarmeproduktion
som defineret i direktiv 2004/8/EF, tildeles der også gratis kvoter til el-produktion til eget 
forbrug med henblik på at sikre ligebehandling. Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med el-produktion ved nettosalg til tredjemand. På samme måde kan det 
fastsættes i reglerne, at der tildeles gratis kvoter til højovne, hvor produktionen af 
affaldsgasser ikke kan undgås. 

Ordføreren mener, at det hidtil overhovedet ikke er lykkedes for politikerne at reagere på 
passende måde på klimaudfordringerne og det mål på 2° C, der angives så klart i den 
fagfællebedømte videnskabelige litteratur, IPCC-rapporterne og Stern-rapporten. Denne gang 
må vi leve op til forventningerne - det gælder vore børn og deres børn.
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BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch

                                               
1  Denne liste er ikke udtømmende.
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Coillte Ciaran Black, Tim Crowley
Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
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DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
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Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
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Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
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Bert D'Hooghe
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Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety 

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
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Hydro Bjorn Tretvoll
IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
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Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 
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Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
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VIK Annette Loske
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