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**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
Artikel7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0016),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0043/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för 
internationell handel, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för regional 
utveckling (A6-…/2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europeiska rådet1 har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 

(3) Europeiska rådet1 har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
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utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar. 

utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar, 
inklusive sjöfarten och flyget. Flyget 
bidrar till minskningarna på 20 % 
respektive 30 %  genom att ingå i 
gemenskapssystemet. Till dess sjöfarten 
inkluderas i gemenskapssystemet, vilket 
bör ske senast 2015, måste utsläppen från 
sjöfarten omfattas av beslutet om 
medlemsstaternas insatser för att nå 
gemenskapens mål att minska utsläppen 
av växthusgaser till 2020.

1 Slutsatser från Europeiska rådets möte i 
Bryssel den 8–9 mars 2007.

1 Slutsatser från Europeiska rådets möte i 
Bryssel den 8–9 mars 2007.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Med tanke på den globala 
avskogningens omfattning och hastighet 
är det mycket viktigt att intäkterna från 
utauktioneringen inom
gemenskapssystemet används för att 
minska avskogningen och öka hållbar ny-
och återplanteringen av skog. EU bör 
dessutom arbeta på att inrätta ett 
internationellt erkänt system för att 
minska avskogningen och öka ny- och 
återplanteringen av skog. 
Medlemsstaterna bör bidra till intäkterna
på grundval av en ”koalition av villiga
stater” till en europeisk eller 
internationell fond som sedan 
internationellt utnyttjas effektivt i detta 
och andra syften .

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör 
beviljas för avskiljning och lagring av 
koldioxid eftersom incitamentet till att 
förfara på detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter,
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare. Elproducenterna som producerar 
värme eller kyla genom högeffektiv 
kraftvärme enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG bör få gratisrätter för 
denna värme eller kyla, så att det inte 
uppstår någon snedvridning av 
konkurrensen på grund av de ökade 
kostnaderna för koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det viktigaste incitamentet på lång 
sikt för avskiljning och lagring av 
koldioxid är att man inte behöver avstå 
från några utsläppsrätter för koldioxid 
som lagrats permanent. För att påskynda 
idrifttagningen av de första kommersiella 
anläggningarna bör auktionsintäkterna 
användas och de tolv första sådana 
anläggningarna i EU eller ett tredjeland 
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som har ratificerat det framtida 
internationella avtalet om 
klimatförändringar bör tilldelas extra 
utsläppsrätter från reserven för 
nytillträdande.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av
konkurrensen på marknaderna för el och
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Trots tillgången på 
elektriska bågugnar som alternativ 
produktionsprocess kan dessa 
harmoniserade regler även ta hänsyn till 
utsläppen från brännbara avgaser från 
syrgaskonvertrar när produktion av dessa 
avgaser inte kan undvikas i samband med 
masugnsframställning av stål. Reglerna 
skulle då kunna medge att de masugnar 
som avgaserna kommer från tilldelas 
gratis utsläppsrätter. Reglerna får 
emellertid aldrig fungera som incitament 
till att öka utsläppen och de bör garantera 
att en ständigt ökande andel av 
utsläppsrätterna auktioneras ut. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste 
fastställas före handelsperioden så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande. 
De får inte heller leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 



PR\727283SV.doc 9/41 PE407.778v01-00

SV

bör utauktioneras. marknaderna för el, uppvärmning och 
kylning till industrianläggningar. De får 
inte heller leda till ytterligare 
snedvridning av konkurrensen mellan 
industriverksamheter som utförs i 
anläggningar som drivs av en enda aktör
och i anläggningar där produktionen
lagts ut på entreprenad. Reglerna skulle 
gälla för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer.
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali1. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali1. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser 
från mindre koldioxideffektiva 
anläggningar i de tredjeländer där 
industrin inte skulle omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
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för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras. 

delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras. 

1 Trettonde konferensen för parterna i FN:s 
klimatkonvention och tredje mötet för 
Kyotoprotokollets parter på Bali, 
Indonesien, den 3–14 december 2007.

1 Trettonde konferensen för parterna i FN:s 
klimatkonvention och tredje mötet för 
Kyotoprotokollets parter på Bali, 
Indonesien, den 3–14 december 2007.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 2008-
2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet 

(22) EU:s system för handel med 
utsläppsrätter (ETS) och andra länders 
system för handel med utsläppsrätter bör 
stimulera efterfrågan på tillgodohavanden 
från verkliga, verifierbara, tillkommande 
och permanenta utsläppsminskningar 
från projekt i länder som på ett 
konstruktivt sätt bidrar till att bekämpa 
klimatförändringarna. När länderna väl 
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under perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt.

har ratificerat det framtida internationella 
avtalet om klimatförändringar bör 
tillgodohavanden av typen 
”guldstandard” från sådana länder 
accepteras inom samtliga system för 
handel med utsläppsrätter. För att skapa 
förutsägbarhet för aktörerna bör de kunna 
få garantier för sina möjligheter att efter 
2012 använda certifierade 
utsläppsminskningar av typen 
”guldstandard” och  
utsläppsminskningsenheter av typen 
”guldstandard”. Aktörerna bör tillåtas 
utnyttja sådana tillgodohavanden upp till i 
genomsnitt 5 procent av sina utsläpp 
under perioden 2013–2020, under 
förutsättning att de utnyttjar mindre än 
6,5 procent av sina 
utsläppsminskningsenheter och 
certifierade utsläppsminskningar jämfört 
med utsläppen under perioden 2008–2012 
och inte överför utsläppsrätter i enlighet 
med artikel 11a.2. På så vis garanterar 
man att aktörerna under perioden 2008–
2012 faktiskt sänker utsläppen till nivåer 
som ligger under 2005 års nivåer. Det ger 
också en möjlighet att utnyttja 
1,9 miljarder ton under perioden 2008–
2020 eller ytterligare 500 miljoner ton 
utöver kommissionens förslag, vilket 
utgör 50 procent av insatserna. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
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genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt.

Or. en

Motivering

Även om ett visst mått av flexibilitet är nödvändigt inom ramen för systemet, så är det mycket 
viktigt att projekt för gemensamt genomförande/mekanismer för ren utveckling följer vissa 
regler och normer när det gäller att garantera reella och verifierbara utsläppsminskningar.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) När ett framtida internationellt avtal 
om klimatförändringar väl har slutits bör 
tillgodohavanden inom ramen för
mekanismen för ren utveckling från 
tredjeländer endast godtas i 
gemenskapens system om dessa länder 
har ratificerat det internationella avtalet.

(25) När ett framtida internationellt avtal 
om klimatförändringar väl har ratificerats 
av gemenskapen och ytterligare 
tillgodohavanden på upp till hälften av 
den ytterligare minskning som äger rum 
inom ramen för gemenskapens system kan 
användas, bör den procentuella andelen 
av certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter av typen 
”guldstandard” som beviljas aktörer öka 
till över 5 procent.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv2003/87/EG
Artikel 1 – nytt stycke

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det föreskriver också att minskningarna av 
växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar. 

Det föreskriver också att minskningarna av 
växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar. 
Gemenskapen ska genomföra den 
minskning på 30 procent under 1990 års 
nivå som ska uppnås när gemenskapen 
ratificerat ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 - led b
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser efter 
det att den förteckning som avses i artikel 
11.1 har lämnats in till kommissionen.

h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller 
förnyat tillstånd för utsläpp av 
växthusgaser på grund av en betydande 
förändring i anläggningens natur eller 
funktion eller en betydande utbyggnad, 
efter det att den förteckning som avses i 
artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen.

Or. en
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Motivering

I kommissionens nuvarande förslag definieras kapacitetsökningar inte längre som nya 
deltagare. Detta skapar en skillnad genom att endast fördela tillgodohavanden för 
växthusgaser till nya anläggningar och lämna kapacitetsutbyggnader till utauktionering. 
Kommissionens förslag skapar obalans mellan nya anläggningar och kapacitetsökningar, 
vilket inte innebär att man tillämpar den effektivaste strategin. Detta kan dessutom skada 
förnyelsen av befintliga förfaranden. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 2008–
2012. 

Senast den 30 september 2009 ska 
kommissionen offentliggöra den absoluta 
kvantiteten utsläppsrätter för 2013, baserat 
på den totala kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdats eller som ska utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 2008–
2012. 

Or. en

Motivering

Beslutet om det antal utsläppsrätter som ska utfärdas av medlemsstaterna enligt deras 
nationella tilldelningsplan för 2008–2012 bör fattas före 2010. Därför kan detta datum flyttas 
fram.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9a – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För anläggningar som utesluts från 
gemenskapens system i enlighet med 
artikel 27 ska det totala antalet 
utsläppsrätter minska i motsvarande grad.

Or. en

Motivering

Om anläggningar undantas från gemenskapssystemet måste antalet utsläppsrätter minska i 
motsvarande grad för att garantera systemets totala tak.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med 2013 ska 
medlemsstaterna auktionera ut alla 
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 
enlighet med artikel 10a.

1. För perioder som inleds 2013 ska 
medlemsstaterna auktionera ut alla 
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 
enlighet med artikel 10a. Senast den 31 
december 2010 ska kommissionen, på 
grundval av de rapporter som ingetts och i 
enlighet med artikel 10a.6, fastställa och 
offentliggöra det beräknade antal 
utsläppsrätter som ska utauktioneras 
under perioden 2013–2020 i hela 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

För att såväl EU:s system för utsläppshandel som elsektorn ska fungera korrekt är det mycket 
viktigt att utauktioneringen av utsläppsrätter för perioden efter 2013 genomförs i god tid före 
den 1 januari 2013.



PE407.778v01-00 16/41 PR\727283SV.doc

SV

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte::

3. Minst 50 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2 ska överföras av medlemsstaterna, 
genom en ”koalition av villiga stater”, till 
en fond som inrättats på gemenskapsnivå 
eller internationell nivå i följande syfte: 

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi, att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive 
deltagande i initiativ inom ramen för den 
strategiska EU-planen för energiteknik.

a) En fjärdedel ska anslås till åtgärder för 
att förhindra avskogning och öka ny- och 
återplantering av skog i länder som har 
ratificerat det framtida internationella
avtalet, med beaktande av

- ursprungsbefolkningars rättigheter och 
behov,
- bevarandet av den biologiska 
mångfalden, och
- ett hållbart utnyttjande av skogsresurser.

b) Att utveckla den förnybara energin så 
att gemenskapen kan uppfylla sitt 
åtagande att utnyttja 20 % förnybar 
energi 2020 och att öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020.

b) En fjärdedel ska anslås till 
utsläppsminskningar i länder som har 
ratificerat det framtida internationella 
avtalet och för tekniköverföring till de 
länderna, t.ex. genom den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, 
särskilt från kolkraftverk.

c) Hälften ska anslås till åtgärder för att 
underlätta anpassningen till 
klimatförändringarnas negativa effekter i 
länder som har ratificerat det framtida 
internationella avtalet om 
klimatförändringar.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.
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e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.
f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder. 
g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De intäkter som inte används till de 
ändamål som anges i punkt 3, inklusive 
alla intäkter från utauktionering som 
anges i punkt 2b, ska användas
a) till att minska utsläppen av 
växthusgaser, genomföra anpassningar
till klimatförändringarnas effekter och 
finansiera forskning och utveckling kring 
utsläppsminskning och anpassning, 
inklusive deltagande i initiativ inom 
ramen för Europeiska strategiska planen 
för energiteknik,
b) till att utveckla den förnybara energin 
så att gemenskapen kan uppfylla sitt 
åtagande att utnyttja 20 % förnybar 
energi 2020,
c) till att fullgöra gemenskapens åtagande 
att öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020,
d) till avskiljning och geologisk lagring av 
växthusgaser, särskilt från kolkraftverk,
e) till att finansiera forskning och 
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utveckling inom energieffektivitet och ren 
teknik inom de sektorer som omfattas av 
direktivet,
f) till ytterligare åtgärder för att förhindra 
avskogning, för att främja hållbar 
nyplantering av skog och ett hållbart 
skogsbruk i Europa och producera och 
uppbåda hållbar biomassa inom 
gemenskapen,
g) till att hantera sociala aspekter som 
berör hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder,
h) till att främja övergången till 
transportformer med låga utsläpp, 
inklusive byte av transportslag och 
motverka de stigande kostnaderna för 
elkraft inom järnvägssektorn, och
i) till att täcka administrativa kostnader 
för förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Intäkterna från utauktioneringen bör i princip användas för att skapa framtida sektorer med 
låga koldioxidutsläpp genom att återinvestera medlen i de berörda sektorerna. 

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska inkludera 
information om hur inkomsterna anslås för 
vart och ett av dessa syften i sina rapporter 
enligt beslut nr 280/2004/EG.

4. Medlemsstaterna ska inkludera 
information om hur inkomsterna anslås för 
vart och ett av de syften som anges i 
punkterna 3 och 3a i sina rapporter enligt 
beslut nr 280/2004/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt. Auktionerna ska 
utformas så att aktörerna, särskilt små och 
medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet, har fullt tillträde och 
så att inga andra deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet.

Denna åtgärd, som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

5. Senast den 30 september 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, 
harmoniserat, tydligt och icke-
diskriminerande sätt. I detta syfte ska 
förfarandet vara förutsägbar, framför allt 
vad gäller auktionernas tidsschema och 
ordningsföljd samt planeringen av de 
volymer som ska göras tillgängliga. 
Kommissionen ska samråda med alla 
berörda parter innan den åtgärden 
presenteras. Auktionerna ska utformas och 
genomföras så att

a) aktörerna, särskilt små och medelstora 
företag som täcks av gemenskapssystemet, 
har jämlikt och rättvist tillträde och kan 
delta fullt ut,
b) deltagandet i förfarandet är 
kostnadseffektivt för aktörerna,
c) alla deltagare har tillgång till samma 
information samtidigt, och
d) inga deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet. 

Denna åtgärd, som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Or. en
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Motivering

Direktivet bör ge kommissionen mer vägledning om den förordning om utauktionering som 
ska antas enligt punkt 5. Framför allt bör kommissionen vara skyldig att samråda med 
berörda parter innan förordningen utarbetas. Auktionerna bör också syfta till att garantera 
att likviditeten bibehålls på marknaden och förhindra en snedvridning av befintliga 
sekundärmarknader.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna kan, efter samråd 
med kommissionen, ge en gemensam 
myndighet eller institution i uppdrag att 
för deras räkning utauktionera 
utsläppsrätter. Intäkterna från de 
auktioner som utförs av en gemensam 
myndighet eller institution ska fördelas 
bland medlemsstaterna i enlighet med 
punkt 2 så snart det är praktiskt möjligt 
efter varje auktion.

Or. en

Motivering

Det totala antalet utsläppsrätter i gemenskapen som ska utauktioneras måste bestämmas och 
rapporteras för att ge medlemsstaterna en möjlighet att beräkna hur många utsläppsrätter de 
kan utauktionera i enlighet med artikel 10.2. Komplexiteten och de administrativa 
kostnaderna för att genomföra auktioner i 27 medlemsstater bör beaktas i kommissionens 
kommande förordning om utauktionering.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1



PR\727283SV.doc 21/41 PE407.778v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Åtgärderna som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Åtgärderna som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, fastställa 
harmoniserade riktmärken för att 
garantera att tilldelningen sker på ett sätt 
som främjar utnyttjandet av effektiv teknik 
för att bekämpa utsläpp av växthusgaser 
och förbättra energieffektiviteten, genom 
att beakta mest effektiv teknik och 
teknologi, ersättningsmöjligheter, 
alternativa produktionsprocesser, 
utnyttjande av biomassa samt av 
avskiljning och lagring av växthusgaser. 
Åtgärderna kan också syfta till att beakta 
utsläppen i samband med användningen 
av brännbara avgaser från 
syrgaskonvertrar när produktionen av 
dessa avgaser inte kan undvikas vid 
masugnsframställning av stål. Reglerna 
skulle då kunna medge att de masugnar 
som avgaserna kommer ifrån tilldelas 
gratis utsläppsrätter. Gratisutdelning får 
inte förekomma för någon typ av 
nettoförsäljning av elproduktion till tredje 
part.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 

Efter det att gemenskapen slutit ett 
framtida internationellt avtal om 
klimatförändringar som leder till 
obligatoriska minskningar av utsläppen av 
växthusgaser som är jämförbara med 
gemenskapens minskningar ska 
kommissionen se över dessa åtgärder i 
syfte att se till att fri tilldelning endast sker 
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berättigad mot bakgrund av nämnda avtal. om den är fullt berättigad mot bakgrund av 
nämnda avtal.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring tidigareläggs det datum när kommissionen måste ha antagit regler för 
gratis tilldelning av utsläppsrätter. Enligt artikel 11.1 måste medlemsstaterna skicka in en 
slutgiltig förteckning över anläggningar och deras gratistilldelning till kommissionen senast 
den 30 juni 2011. Eftersom medlemsstaterna måste samråda med de olika anläggningarna om 
förteckningen och med allmänheten är den föreslagna perioden för kort. Dessutom bör man 
undvika gratistilldelning till nettoförsäljare av el för att förhindra snedvridning av 
elmarknaden. Energieffektivitet bör dessutom främjas när det gäller avgaser från 
stålproduktionen.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkterna 3 och 
6a ska ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 

3. I de fall där producenter av värme eller 
kyla får gratis tilldelning i enlighet med 
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kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9. 

punkt 1 för högeffektiv produktion av 
värme eller kyla genom 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan, ska 
gratis tilldelning ges för elproduktion som 
avser egenförbrukning av elektricitet i 
syfte att garantera likabehandling. Varje 
år efter 2013 ska den totala tilldelningen av 
utsläppsrätter för värmeproduktion till 
sådana anläggningar justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. 60 miljoner utsläppsrätter i reserven 
för nytillträdande ska sparas till 
den 31 december 2015 och tilldelas de 
första tolv anläggningar som har påbörjat 
kommersiell avskiljning och geologisk 
lagring av koldioxid före detta datum, 
med en utsläppsrätt för varje ton som 
lagrats permanent senast 2016. Dessa tolv 
anläggningar ska utses av kommissionen 
senast den 1 januari 2013. 
Denna möjlighet ska gälla för 
anläggningar i hela EU eller i 
tredjeländer som har ratificerat det 
framtida internationella avtalet. 

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer eller delsektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 100 
procent av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med punkterna 2–7.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – inledningen och strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen, mot bakgrund av utgången 
av de internationella förhandlingarna och 
den mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
förlust av en betydande marknadsandel 
till mindre utsläppseffektiva anläggningar 
utanför gemenskapen i länder som inte 
omfattas av det framtida internationella 
avtalet (”koldioxidläckage”). Rapporten 
ska åtföljas av lämpliga förslag rörande 
t.ex. följande:

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a. 

– Justering, bibehållande eller ökning av 
andelen gratis utsläppsrätter som tas emot 
av dessa sektorer eller delsektorer i 
enlighet med artikel 10a.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att definiera ”koldioxidläckage” för att skapa en grundläggande enighet om 
vilka industrisektorer som faktiskt påverkas och i vilken omfattning. Mängden fria 
utsläppsrätter kan inte fastställas förrän efter förhandlingarna i klimatkonventionens 
partskonferens i Köpenhamn i december 2009, då kommissionen kommer att ha lagt fram sin 
rapport om ”koldioxidläckage”. Därför bör inga antaganden göras nu. 

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över de 
gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.1.

1. Senast den 30 juni 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna nationella 
genomförandeåtgärder som innehåller en 
förteckning över alla anläggningar inom 
dess gränser som omfattas av detta direktiv 
samt över de gratis utsläppsrätter som 
tilldelats varje anläggning inom dess 
gränser för varje år under den period som 
avses, beräknat i enlighet med de 
bestämmelser som avses i artikel 10a.1.

Or. en

Motivering

Punkten bör förtydliga att förteckningen innehåller den årliga tilldelningen för vart och ett av 
åren 2013 till 2020.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får utfärda gratis 
utsläppsrätter i enlighet med punkt 2 först 
efter det att de nationella 
genomförandeåtgärderna har godkänts av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Kommissionen måste spela en roll i samband med godkännandet av nationella 
genomförandeåtgärder för att se till att medlemsstaterna tillämpar reglerna om gratis 
tilldelning till sina anläggningar på ett konsekvent sätt.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år ska de 
behöriga myndigheterna utfärda den 
kvantitet utsläppsrätter som ska fördelas 
för det året, beräknat i enlighet med 
artiklarna 10 och 10a.

2. Senast den 28 februari varje år ska de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
sina nationella genomförandeåtgärder 
utfärda den kvantitet utsläppsrätter som ska 
fördelas för det året, beräknat i enlighet 
med artiklarna 10 och 10a.

Or. en

Motivering

Inom godkännandeförfarandet måste det finnas tillräckligt med tid för medlemsstaterna att 
ändra sina nationella genomförandeåtgärder om kommissionen förkastar dem.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 31 december 

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekt av typen 
”guldstandard” som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012. Den behöriga myndigheten ska 
bevilja sådant utbyte på begäran till och 
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2014. med den 31 december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt av typen ”guldstandard” 
inledda före 2013 och som utfärdats för 
utsläppsminskningar som genomförts från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter som är giltiga från och med 
2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Första stycket ska tillämpas för alla projekt 
av typen ”guldstandard” som godkänts av 
samtliga medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla projekt 
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projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

av typen ”guldstandard” som godkänts av 
samtliga medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet 
utnyttja tillgodohavanden som härrör från 
teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling. 
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt där 
utsläppen från det grundscenario som 
används ligger under den nivå som 
föreskrivs för gratis tilldelning inom ramen 
för de åtgärder som avses i artikel 10a eller 
under de nivåer som föreskrivs enligt 
gemenskapslagstiftningen. 

6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet
utnyttja tillgodohavanden som härrör från 
teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling. 
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt, till 
exempel från hållbara 
skogsbruksverksamheter i 
utvecklingsländer med vilka ett avtal har 
ingåtts i enlighet punkt 5, där utsläppen 
från det grundscenario som används ligger 
under den nivå som föreskrivs för gratis 
tilldelning inom ramen för de åtgärder som 
avses i artikel 10a eller under de nivåer 
som föreskrivs enligt 
gemenskapslagstiftningen. 

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.

7. Från och med 2013 ska endast 
certifierade utsläppsminskningar av typen 
”guldstandard” och 
utsläppsminskningsenheter av typen 
”guldstandard” från tredjeländer som har 
ratificerat det framtida internationella 
avtalet om klimatförändringar godkännas 
inom ramen för gemenskapssystemet. 
Under perioden 2008–2012 ska 
tilldelningarna inom gemenskapssystemet 
vara 6,5 procent mindre än utsläppen 
under 2005. Alla aktörer som under den 
perioden använde procentuellt färre 
utsläppsminskningsenheter och 
certifierade utsläppsminskningar än sina 
utsläpp och som inte överför sina 
utsläppsrätter enligt punkt 2, ska ha rätt 
att använda sådana tillgodohavanden på 
upp till 5 procent av sina utsläpp varje år 
under perioden 2013–2020, liksom 
nytillträdande och nya sektorer.

Or. en

Motivering

Genom formuleringen ser man till att samtliga aktörer kan använda gemensamt 
genomförande/mekanismer för ren utveckling av god standard under perioden 2013–2020 om 
värdländerna har ratificerat Köpenhamnsavtalet om klimat. Aktörerna har möjlighet att 
antingen välja denna nya tilldelning, som motsvarar 5 procent av deras årliga utsläpp, eller 
att överföra vad de hade enligt den nationella handlingsplanen (NAP II). Företagen kommer 
naturligtvis att välja det som ger dem störst tilldelning.
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 12 ska följande punkt 3a
införas:
”3a. En skyldighet att återlämna 
utsläppsrätter får inte uppkomma för 
utsläpp som kunnat styrkas som avskilda 
och skickade till permanent lagring till en 
anläggning som har gällande tillstånd i 
enlighet med direktiv 2008/xxx/EG om 
geologisk lagring av koldioxid.”

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I, mot bakgrund 
av de rapporter som föreskrivs i artikel 21 
och erfarenheterna från tillämpningen av 
detta direktiv. Bilagorna IV och V kan 
ändras i syfte att förbättra övervakningen, 
rapporteringen och verifieringen av 
utsläppen.

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilagorna I och IIa, 
mot bakgrund av de rapporter som 
föreskrivs i artikel 21 och erfarenheterna 
från tillämpningen av detta direktiv. 
Bilagorna IV och V kan ändras i syfte att 
förbättra övervakningen, rapporteringen 
och verifieringen av utsläppen.

Or. en

Motivering

Bilaga IIa är ett politiskt beslut och bör därför utgöra föremål för medbeslutande, inte 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 25 – punkt 1a och 1b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Avtal kan ingås för erkännande av 
utsläppsrätter mellan gemenskapssystemet 
och obligatoriska system för 
utsläppshandel med absoluta utsläppstak 
som inrättats i ett annat land eller i en enhet 
på regional nivå eller delstatsnivå.

1a. Avtal kan ingås för erkännande av 
utsläppsrätter mellan gemenskapssystemet 
och obligatoriska system för 
utsläppshandel med absoluta utsläppstak 
som inrättats i en annan region, ett annat 
land eller i en enhet på delstatsnivå eller 
subnationell nivå.

1b. Icke-bindande arrangemang kan ingås 
med tredjeländer eller med enheter på 
regional nivå eller delstatsnivå i syfte att 
få till stånd administrativ eller teknisk 
samordning i anknytning till utsläppsrätter 
inom gemenskapssystemet eller andra 
utsläppshandelssystem med absoluta 
utsläppstak.

1b. Icke-bindande arrangemang kan ingås 
med regionala enheter eller tredjeländer 
eller med enheter på delstatsnivå eller 
subnationell nivå i syfte att få till stånd 
administrativ eller teknisk samordning i 
anknytning till utsläppsrätter inom 
gemenskapssystemet eller andra 
utsläppshandelssystem med absoluta 
utsläppstak.

Or. en

Motivering

Detta förtydligar att det blir möjligt att göra en koppling till system som är subnationella men 
inte delstatliga och att regionala enheter inkluderar överstatliga enheter.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 

1. Efter det att gemenskapen ratificerat det 
framtida internationella avtalet om 
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som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

klimatförändringar som till 2020 kommer 
att leda till obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anläggningar bör tillåtas utnyttja 
tillgodohavanden, upp till en procentuell 
andel av sina årliga verifierade utsläpp,
från hållbara åtgärder för att minska 
avskogningen och öka ny- och 
återplanteringen av skog i 
utvecklingsländer i enlighet med ett 
framtida internationellt avtal om 
klimatförändringar, när lämpliga 
bestämmelser om ansvarstagande, 
diskontering och varaktighet har 
fastställts som även, som ett minimikrav, 
är acceptabla för alla eventuella 
amerikanska federala system för handel 
med utsläppsrätter.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 3 - led c - led iii
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell
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Kommissionens förslag

iii) Följande punkter ska läggas till:

Anläggningar för tillverkning av mineral-
eller stenull med en kapacitet som 
överstiger 20 ton per dygn.

Koldioxid

Anläggningar för torkning eller bränning 
av gips för framställning av gipsplattor och 
andra gipsprodukter, där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på mer än 20 MW används.

Koldioxid

Ändringsförslag

iii) Följande punkter ska läggas till:

Anläggningar för tillverkning av 
isoleringsmaterial av mineralull som 
utnyttjar glas, sten eller slagg med en 
smältkapacitet som överstiger 20 ton per 
dygn.

Koldioxid

Anläggningar för torkning eller bränning 
av gips för framställning av gipsplattor och 
andra gipsprodukter, där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på mer än 20 MW används.

Koldioxid

Or. en

Motivering

Tekniskt förtydligande.
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MOTIVERING

Handel med utsläppsrätter är inte på något sätt en ny idé, och verkligen inte något unikt för 
Europa. Men EU:s system för handel med utsläppsrätter är unikt genom att det är det första 
internationella systemet för handel med koldioxidutsläpp. Systemet omfattar för närvarande 
över 10 000 anläggningar inom de energi- och industrisektorer som gemensamt orsakar nästan 
hälften av EU:s utsläpp av koldioxid och 40 procent av dess totala utsläpp av växthusgaser. 
Det är därför rätt att betrakta systemet som hörnstenen i EU:s strategi för att bekämpa 
klimatförändringarna.

Översynen av EU:s system för handel med utsläppsrätter är en del av kommissionens paket 
”Förnybar energi och klimatförändring”, som antogs den 23 januari i år. Paketet innehåller 
preliminära förslag om bördefördelning, energi från förnybara energikällor och avskiljning
och lagring av koldioxid samt ett preliminärt förslag till översyn av direktivet om handel med 
utsläppsrätter – ett mycket välavvägt förslag som kraftigt förbättrar och utökar EU:s system 
för handel med utsläppsrätter.

Syftet med förslaget är att ändra direktiv 2003/87/EG1 om EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. Målet är, för perioden efter 2012, att stärka, utöka och förbättra systemet för 
handel med utsläppsrätter som ett av de viktigaste och mest kostnadseffektiva verktygen för 
att uppnå EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser. Mandatet för detta kan ledas 
tillbaka till Europeiska rådets möte i mars 2007, där medlemsstaterna krävde en minskning av 
EU:s utsläpp med minst 20 procent till 2020 jämfört med nivåerna 1990, och med 30 procent 
om andra industrialiserade länder förbinder sig att göra motsvarande insatser inom ramen för 
ett globalt avtal om att bekämpa klimatförändringarna. Beslutet att inleda förhandlingar om att 
utarbeta ett avtal efter Kyoto fattades i december förra året under FN:s konferens om 
klimatförändringar på Bali. Det är mycket viktigt att ett avtal på internationell nivå kan ingås 
när parterna till avtalet träffas i Köpenhamn 2009 för att ta itu med detta allvarliga globala 
problem. Om Europa ska kunna visa vägen måste vi föreslå genomförbara lösningar för att ta 
itu med de globala klimatförändringarna, och ett i alla avseenden fungerande EU-system för 
handel med utsläppsrätter kommer att ge ett viktigt bidrag. 

I förslaget till översyn av direktivet balanseras behovet av ekonomisk effektivitet med  
rättvisa mellan olika sektorer och medlemsstater, och det kommer att ge branschen en ökad 
säkerhet. Förslaget innehåller prognoser om vilka utsläppsminskningar som krävs i de 
sektorer som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter och ökad harmonisering 
kommer att göra systemet enklare och öppnare, vilket gör det mer intressant för andra länder 
och regioner att ansluta sig till systemet. 

Föredraganden uppskattar det arbete som kommissionen utfört och stöder den allmänna ramen 
för kommissionens förslag, samt målet på 21 procents minskning under utsläppsnivåerna 
2005. När ett internationellt avtal har ingåtts kommer automatiska och förutsebara justeringar 
enligt taket att göras för att spegla EU:s åtagande att höja sitt minskningsmål från 21 procent  
till 30 procent. Föredraganden stöder också tanken på ett enda harmoniserat tak samt den 
åttaåriga handelsperioden fram till 2020 och en linjär minskning av taket till 2025, då en 

                                               
1 Ändrat genom ”länkdirektivet” 2004/101/EG.
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översyn ska ske. 

En utauktionering på 100 procent för kraftsektorn är rimligt med tanke på branschens klara 
potentiella möjligheter att vid behov ta ut alla legitima kostnader av konsumenterna. 
Dessutom bör man eftersträva en fullständig utauktionering för alla sektorer till 2020, 
eftersom det är den effektivaste och öppnaste metoden att fördela utsläppsrätter. 

Det finns emellertid områden där föredraganden har lagt in ändringar i betänkandet.

1. Det finns behov av ökad säkerhet när det gäller de sektorer som mest drabbas av 
koldioxidläckage. Europeiska företag och investerare måste få garantier för att de inte 
kommer att behöva bära bördorna ensamma om man inte kommer fram till ett 
internationellt avtal under klimatkonventionens partskonferens i Köpenhamn 2009. 

Kommissionen kommer att granska situationen i de sektorer och delsektorer som är 
utsatta för internationell konkurrens och lägga fram alla nödvändiga förslag senast den 
31 december 2010, sex månader tidigare än vad som ursprungligen sagts. De sektorer 
där risken för koldioxidläckage bedöms som störst kunde få upp till 100 procent av 
sina utsläppsrätter gratis, eller så kunde ett system införas så att de anläggningar som 
löper en betydande risk får samma förutsättningar som anläggningar i tredjeland. 
Föredraganden anser emellertid att det skulle försvåra möjligheterna för att 
internationella förhandlingar skulle utmynna i ett internationellt klimatavtal om vissa 
sektorer skulle namnges direkt i förslaget. Man bör dessutom inte försöka föregripa 
Europeiska kommissionens slutsatser i frågan som snart kommer att offentliggöras. 
Föredraganden har också förtydligat definitionen av vad som menas med 
”koldioxidläckage” för att öka de globala miljövinsterna.

2. Alla operatörer som utnyttjade en mindre andel utsläppsminskningsenheter och 
certifierade utsläppsminskningar jämfört med utsläppen under perioden 2008–2012 
och som inte överför några tilldelningar, ska ha rätt att använda tillgodohavanden upp 
till 5 procent av sina utsläpp varje år under perioden 2013–2020, liksom nytillträdande 
och nya sektorer. Detta svarar för nästan hälften av minskningen under 
perioden 2013–2020. Sådana projekt skulle dessutom endast tillåtas från länder som 
har ratificerat det internationella avtalet om klimatförändringar och som följer vissa 
kvalitetsregler. Föredraganden vill understryka behovet av striktare kriterier genom att 
enbart tillåta certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter av 
”guldstandard”. Om ett internationellt avtal om klimatförändringar ingås skulle 
mängden tillgodohavanden för gemensamt genomförande/mekanismer för ren 
utveckling ökas.

3. Den globala avskogningen sker i en oroväckande snabb takt, och dess stora bidrag till 
koldioxidutsläppen kan inte försummas. Av den anledningen föreslår föredraganden 
att en betydande del av intäkterna från utauktioneringen ska fördelas till fonder för att 
undvika avskogning och främja hållbar nyplantering och återplantering av skog i 
länder som har undertecknat det internationella avtalet om klimatförändringar. 

4. Sjöfarten har hittills inte inkluderats, och en konsekvensanalys kommer att behövas. 
Den nuvarande bristen på verifierade utsläppsuppgifter verkar vara ett problem i detta 
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avseende. Föredraganden anser att till dess sjöfarten inkluderas i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, vilket bör ske senast 2015, bör utsläppen från sjöfarten 
inkluderas i beslutet om medlemsstaternas ansträngningar att uppfylla gemenskapens 
åtaganden att minska utsläppen av växthusgaser till 2020. 

5. Föredraganden är medveten om de stora möjligheterna med tekniken för avskiljning 
och lagring av koldioxid och betraktar detta som en del i en lösning för att minska de 
globala koldioxidutsläppen. Fördraganden föreslår därför att 60 miljoner utsläppsrätter 
i reserven för nytillträdande ska reserveras till den 31 december 2015 för att ges till de 
första tolv anläggningarna som har påbörjat kommersiell avskiljning och geologisk 
lagring av koldioxid före det datumet och som befinner sig inom EU eller i tredjeland 
och som har ratificerat det internationella avtalet om klimatförändringar. 
Kommissionen ska bestämma vilka de tolv projekten är senast den 1 januari 2013. 

6. Utauktionering ska vara den grundläggande principen för tilldelning av utsläppsrätter,
och den bör tillämpas på kraftsektorn från 2013. Om producenter av värme eller 
kylning erhåller en gratis tilldelning för produktion av värme eller kylning genom 
högeffektiva kraftvärmeverk enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, ska gratis 
tilldelning även beviljas elframställning för egenförbrukning av el för att garantera lika 
behandling. Ingen gratis tilldelning ska ske för nettoförsäljning av elproduktion till 
tredje part. På samma sätt kan reglerna tillåta att utsläppsrätter ges gratis till masugnar 
där produktion av avgaser inte kan undvikas. 

Föredraganden anser att politikerna hittills har misslyckats totalt med att reagera på ett 
adekvat sätt på klimatförändringarna och det mål på 2 °C som så tydligt anges ibland annat 
den granskade vetenskapliga litteraturen, rapporterna från FN:s mellanstatliga klimatpanel 
och i Sternrapporten. Den här gången måste vi leva upp till förväntningarna – det gäller våra 
barn, och deras barn.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
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
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley

                                               
1  The list is not exhaustive
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Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

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 
Woodworking industries 

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
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
Hydro Bjorn Tretvoll
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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
PT Management Consultants Peter Tjan
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, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
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WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 
Elizabeth Drury

Xstrata Rainer Menge
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