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Ändring  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Genom Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/87/EG15 fastställdes 

ett system för handel med utsläppsrätter för 

växthusgaser inom unionen i syfte att på ett 

kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt 

sätt minska utsläppen av dessa gaser. 

(1) Genom Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/87/EG15 fastställdes 

ett system för handel med utsläppsrätter för 

växthusgaser inom unionen i syfte att på ett 

kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt 

sätt minska utsläppen av dessa gaser, 

liksom att hållbart förstärka unionens 

industri mot risken för koldioxid- och 

investeringsläckage. 

__________________ __________________ 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 

system för handel med utsläppsrätter för 

växthusgaser inom gemenskapen och om 

ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 

L 275, 25.10.2003, s. 32). 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 

system för handel med utsläppsrätter för 

växthusgaser inom gemenskapen och om 

ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 

L 275, 25.10.2003, s. 32). 

 

                                                 
1  Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i 

enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0003/2017). 
 



 

Ändring  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(2) Europeiska rådet gjorde i oktober 

2014 ett åtagande att till 2030 minska de 

totala utsläppen av växthusgaser i EU med 

minst 40 % under 1990 års nivåer. Alla 

ekonomiska sektorer bör bidra till att 

uppnå dessa utsläppsminskningar och 

målet kommer att uppfyllas på det mest 

kostnadseffektiva sättet genom EU:s 

system för utsläppshandel (EU ETS) och 

medföra en minskning på 43 % jämfört 

med 2005 års nivåer till 2030. Detta 

bekräftades i unionens och dess 

medlemsstaters planerade, nationellt 

fastställda åtaganden om minskning av 

utsläppen, som lämnats till sekretariatet för 

Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar den 6 mars 201516. 

(2) Europeiska rådet gjorde i oktober 

2014 ett åtagande att till 2030 minska de 

totala utsläppen av växthusgaser i EU med 

minst 40 % under 1990 års nivåer. Alla 

ekonomiska sektorer bör bidra till att 

uppnå dessa utsläppsminskningar och 

målet är avsett att uppfyllas på det mest 

kostnadseffektiva sättet genom EU:s 

system för utsläppshandel (EU ETS) och 

medföra en minskning på 43 % jämfört 

med 2005 års nivåer till 2030. Detta 

bekräftades i unionens och dess 

medlemsstaters planerade, nationellt 

fastställda åtaganden om minskning av 

utsläppen, som lämnats till sekretariatet för 

Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar den 6 mars 2015. 

Insatserna i utsläppsminskande syfte bör 

fördelas rättvist mellan de sektorer som 

omfattas av EU ETS. 

__________________  

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/

Submission%20Pages/submissions.aspx 

 

 

Ändring  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (2a) För att de överenskomna 

åtagandena ska fullgöras, alltså att alla 

sektorer inom ekonomin ska bidra till 

uppnåendet av målet om att fram till 2030 

minska unionens sammanlagda 

växthusgasutsläpp med minst 40 procent 

jämfört med nivåerna för 1990, måste EU 

ETS, fastän det är det viktigaste redskap 

unionen har för att kunna uppnå sina 

långsiktiga klimat- och energimål, 

kompletteras med likvärdiga ytterligare 

åtgärder som vidtas med hjälp av andra 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx


 

rättsakter och instrument och riktar sig 

mot växthusgasutsläpp från sektorer som 

inte omfattas av EU ETS.  

 

Ändring  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (2b) Enligt det avtal som antogs i Paris 

vid den 21:a konferensen för parterna i 

Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar (UNFCCC) den 

12 december 2015 (det så kallade 

Parisavtalet) måste länderna ta fram 

strategier för att uppnå mer än 

180 planerade nationellt fastställda bidrag 

som täcker runt 98 procent av de globala 

växthusgasutsläppen. Syftet med 

Parisavtalet är att hålla ökningen av den 

globala genomsnittstemperaturen 

åtskilligt lägre än 2 °C jämfört med 

förindustriella nivåer och att fortsätta 

anstränga sig för att begränsa 

temperaturökningen till 1,5 °C jämfört 

med förindustriella nivåer. Många av 

dessa strategier förväntas innefatta 

koldioxidprissättning eller liknande 

åtgärder och därför bör det fastställas en 

översynsklausul i detta direktiv, för att 

kommissionen vid behov ska kunna 

föreslå striktare utsläppsminskningar 

efter den första inventeringen med stöd av 

Parisavtalet 2023, tillsammans med en 

anpassning av bestämmelserna om 

koldioxidläckage under en 

övergångsperiod så att de kommer att 

återspegla hur mekanismerna för 

koldioxidprissättning utvecklats utanför 

unionen och ytterligare politiska åtgärder 

och verktyg för att förbättra unionens och 

medlemsstaternas åtaganden i fråga om 

minskning av växthusgasutsläppen.  

Översynsklausulen bör också säkerställa 

att det inom sex månader efter den 

positiva dialogen inom UNFCCC under 

2018 antas ett meddelande med en 

bedömning av om unionens 

klimatförändringslagstiftning är 



 

konsekvent med Parisavtalets mål. 

 

Ändring  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (2c) I enlighet med Parisavtalet och det 

åtagande som medlagstiftarna uttryckt i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/29/EG1a och Europaparlamentets 

och rådets beslut nr 406/2009/EG1b, krävs 

det av alla ekonomiska sektorer att de 

bidrar till att minska koldioxidutsläppen. 

Därför pågår arbete för att begränsa de 

internationella havsutsläppen genom 

Internationella sjöfartsorganisationen 

(IMO), och detta arbete bör uppmuntras, 

så att IMO får en tydlig handlingsplan för 

klimatpolitiska åtgärder för att minska 

koldioxidutsläppen från sjöfarten på 

global nivå. Det har blivit mycket 

brådskande att anta tydliga mål för att 

minska internationella havsutsläpp 

genom IMO, och det är en förutsättning 

för att unionen inte ska gå vidare med att 

inkludera sjöfartssektorn i EU ETS. Om 

något sådant avtal emellertid inte 

uppnåtts före utgången av 2021 bör 

sjöfarten tas med i EU ETS och det bör 

inrättas en fond för fartygsoperatörernas 

bidrag och kollektiva efterlevnad när det 

gäller koldioxidutsläpp som redan 

omfattas av unionens system för 

övervakning, rapportering och verifiering, 

vilket införts genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2015/7571c 

(utsläpp i unionens hamnar och vid resor 

till eller från dessa hamnar).  En del av 

intäkterna från auktionering av 

utsläppsrätter till sjöfartssektorn bör 

användas för att förbättra 

energieffektiviteten och stödja 

investeringar i innovativ teknik för att 

minska koldioxidutsläppen inom 

sjöfartssektorn, inbegripet närsjöfart och 

hamnar. 

 __________________ 



 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/29/EG av den 23 april 2009 om 

ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt 

att förbättra och utvidga 

gemenskapssystemet för handel med 

utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 

140, 5.6.2009, s. 63). 

 1b Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om 

medlemsstaternas insatser för att minska 

sina växthusgasutsläpp i enlighet med 

gemenskapens åtaganden om minskning 

av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 

140, 5.6.2009, s. 136). 

 1c Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 

2015 om övervakning, rapportering och 

verifiering av koldioxidutsläpp från 

sjötransporter och om ändring av direktiv 

2009/16/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 

55). 

Ändring  143 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändring 

  

(3)  Europeiska rådet bekräftade att ett 

välfungerande, reviderat 

utsläppshandelssystem med ett instrument 

för stabilisering av marknaden kommer att 

vara det huvudsakliga europeiska 

instrumenten för att uppnå detta mål, med 

en årlig minskningssats på 2,2 % från och 

med 2021, gratis tilldelning som inte löper 

ut utan fortsätter med befintliga åtgärder 

efter 2020 för att förebygga risken för 

koldioxidläckage till följd av 

klimatpolitiken, så länge inga jämförbara 

ansträngningar görs i andra större 

ekonomier, och utan att den andel 

utsläppsrätter som ska auktioneras ut 

minskas. Den auktionerade andelen bör i 

lagstiftningen uttryckas som ett procenttal, 

för att ge ökad planeringssäkerhet när det 

gäller investeringsbeslut, öka insynen och 

göra det övergripande systemet enklare och 

mer lättförståeligt. 

(3) Ett välfungerande, reviderat 

utsläppshandelssystem med ett förbättrat 

instrument för stabilisering av marknaden 

kommer att vara de huvudsakliga 

europeiska instrumenten för att uppnå 

detta mål, med en årlig minskningssats på 

2,2% från och med 2021, gratis tilldelning 

som inte löper ut utan fortsätter med 

åtgärder efter 2020 för att förebygga risken 

för koldioxidläckage till följd av 

klimatpolitiken, så länge inga jämförbara 

ansträngningar görs i andra större 

ekonomier. Den auktionerade andelen bör i 

lagstiftningen uttryckas som ett procenttal, 

som bör minska i takt med tillämpningen 

av en sektorsövergripande 

korrigeringsfaktor för att ge ökad 

planeringssäkerhet när det gäller 

investeringsbeslut, öka insynen, göra det 

övergripande systemet enklare och mer 

lättförståeligt och skydda de sektorer som 

är mest utsatta för koldioxidläckage till 



 

följd av en sektorsövergripande 

korrigeringsfaktor. Bestämmelserna bör 

hållas under uppsikt i enlighet med 

Parisavtalet, och vederbörligen anpassas 

om så krävs för att unionens 

klimatåtaganden enligt avtalet ska kunna 

fullgöras. 
 

Ändring  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (3a) De minst utvecklade länderna är 

särskilt känsliga för 

klimatförändringarnas effekter, men 

deras växthusgasutsläpp är mycket små. 

Därför bör man särskilt prioritera de 

minst utvecklade ländernas behov genom 

att finansiera klimatåtgärder med intäkter 

från EU ETS, framför allt genom att låta 

UNFCCC:s gröna klimatfond finansiera 

anpassning till klimatförändringarnas 

effekter. 

 

Ändring  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(4) Det är en central prioritering för 

unionen att inrätta en motståndskraftig 

energiunion för att kunna erbjuda 

medborgarna säkra, hållbara, 

konkurrenskraftiga och överkomliga 

energipriser. För att nå detta mål krävs 

fortsatta ambitiösa klimatåtgärder, med 

utsläppshandelssystemet som en hörnsten i 

EU:s klimatpolitik, och framsteg även i 

fråga om andra aspekter av 

energiunionen17. Om man genomför de mål 

som fastställdes i ramen för 2030 bidrar 

man till ett meningsfullt koldioxidpris och 

fortsatta kostnadseffektiva minskningar av 

växthusgasutsläppen. 

(4) Det är en central prioritering för 

unionen att inrätta en motståndskraftig 

energiunion för att kunna erbjuda 

medborgarna och näringslivet en trygg 

försörjning av hållbar, konkurrenskraftig 

energi till ett överkomligt pris. För att nå 

detta mål krävs fortsatta ambitiösa 

klimatåtgärder, med 

utsläppshandelssystemet som en hörnsten i 

unionens klimatpolitik, och framsteg även 

i fråga om andra aspekter av 

energiunionen17. Samverkan mellan EU 

ETS och annan klimat- och energipolitik, 

som bedrivs i unionens eller nationell regi 

och påverkar efterfrågan på EU:s 

utsläppsrätter, behöver beaktas. Om man 

genomför de mål som fastställdes i ramen 



 

för 2030 och på ett lämpligt sätt tar itu 

med framstegen inom andra aspekter av 

energiunionen bidrar man till ett 

meningsfullt koldioxidpris och till fortsatta 

kostnadseffektiva minskningar av 

växthusgasutsläppen. 

__________________ __________________ 

17 COM(2015)0080 om en ramstrategi för 

en motståndskraftig energiunion med en 

framåtblickande klimatpolitik. 

17 COM(2015)0080 om en ramstrategi för 

en motståndskraftig energiunion med en 

framåtblickande klimatpolitik. 

 

Ändring  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (4a) Ökade ambitioner på området 

energieffektivitet jämfört med det mål på 

27 % som rådet antagit bör leda till fler 

gratis utsläppsrätter för industrier som 

löper risk för koldioxidläckage. 

 

Ändring  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(5) I artikel 191.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 

föreskrivs att unionens politik ska bygga på 

principen att förorenaren ska betala, och på 

denna grund föreskrivs det i direktiv 

2003/87/EG en stegvis övergång mot full 

auktionering. Strävan att undvika 

koldioxidläckage rättfärdigar ett 

uppskjutande av den fullständiga 

övergången, och riktad gratis tilldelning av 

utsläppsrätter till industrin är motiverad för 

att hantera en verklig risk för ökning av 

utsläppen av växthusgaser i tredjeländer 

där industrin inte omfattas av jämförbara 

koldioxidbegränsningar så länge 

jämförbara klimatpolitiska åtgärder inte 

vidtas inom andra stora ekonomier. 

(5) I artikel 191.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 

föreskrivs att unionens politik ska bygga på 

principen att förorenaren ska betala, och på 

denna grund föreskrivs det i direktiv 

2003/87/EG en stegvis övergång mot full 

auktionering. Strävan att undvika 

koldioxidläckage rättfärdigar ett tillfälligt 

uppskjutande av den fullständiga 

auktioneringen, och riktad gratis 

tilldelning av utsläppsrätter till industrin är 

ett motiverat undantag från principen om 

att förorenaren ska betala endast så länge 

som ingen övertilldelning sker, för att man 

ska kunna hantera en verklig risk för 

ökning av utsläppen av växthusgaser i 

tredjeländer där industrin inte omfattas av 

jämförbara koldioxidbegränsningar så 



 

länge jämförbara klimatpolitiska åtgärder 

inte vidtas inom andra stora ekonomier. 

Därför bör gratistilldelningen vara mera 

dynamisk, i enlighet med de tröskelvärden 

som föreskrivs i detta direktiv. 

 

Ändring  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(6) Utauktionering av utsläppsrätter 

förblir den allmänna regeln, med gratis 

tilldelning som undantag. Följaktligen bör 

den andel utsläppsrätter som ska 

auktioneras ut, som var 57 % under 

perioden 2013–2020, inte minskas, vilket 

också bekräftades av Europeiska rådet. 

Kommissionens konsekvensbedömning18 

innehåller uppgifter om den auktionerade 

andelen, och det specificeras att denna 

andel på 57 % består av utsläppsrätter som 

auktioneras ut på medlemsstaternas vägnar, 

inklusive utsläppsrätter som reserverats för 

nya deltagare, men som inte tilldelats, 

utsläppsrätter för modernisering av 

elproduktionen i vissa medlemsstater, och 

utsläppsrätter som ska auktioneras ut vid 

en senare tidpunkt på grund av att de satts 

åt sidan i den reserv för marknadsstabilitet 

som upprättas genom Europaparlamentets 

och rådets beslut (EU) 2015/...19. 

(6) Utauktionering av utsläppsrätter 

förblir den allmänna regeln, med gratis 

tilldelning som undantag. Följaktligen bör 

den andel utsläppsrätter som ska 

auktioneras ut, som bör vara 57 % under 

perioden 2021–2030, minskas vid 

tillämpning av den sektorsövergripande 

korrigeringsfaktorn, för att skydda de 

sektorer som löper störst risk för 

koldioxidläckage. Kommissionens 

konsekvensbedömning innehåller uppgifter 

om den auktionerade andelen, och det 

specificeras att denna andel på 57 % består 

av utsläppsrätter som auktioneras ut på 

medlemsstaternas vägnar, inklusive 

utsläppsrätter som reserverats för nya 

deltagare, men som inte tilldelats, 

utsläppsrätter för modernisering av 

elproduktionen i vissa medlemsstater, och 

utsläppsrätter som ska auktioneras ut vid 

en senare tidpunkt på grund av att de satts 

åt sidan i den reserv för marknadsstabilitet 

som upprättas genom Europaparlamentets 

och rådets beslut (EU) 2015/81419. En 

fond för rättvis omställning bör inrättas 

för stöd till regioner där många arbetar i 

koldioxidberoende sektorer och där BNP 

ligger långt under unionsgenomsnittet. 

__________________  

18 SEC(2015)XX.  

19 Europaparlamentets och rådets beslut 

(EU) 2015/... av den ... om upprättande och 

användning av en reserv för 

marknadsstabilitet för unionens 

utsläppshandelssystem och om ändring av 

direktiv 2003/87/EG (EUT L [...], [...], s. 

[...]). 

19 Europaparlamentets och rådets beslut 

(EU) 2015/814 av den 6 oktober 2015 om 

upprättande och användning av en reserv 

för marknadsstabilitet för unionens 

utsläppshandelssystem och om ändring av 

direktiv 2003/87/EG (EUT L 264, 

9.10.2015, s. 1). 



 

 

Ändring  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(7) För att bevara miljöfördelarna av 

utsläppsminskningar i unionen medan 

andra länders åtgärder inte ger jämförbara 

incitament för industrin att minska 

utsläppen, bör gratis tilldelning fortsätta för 

anläggningar inom sektorer och delsektorer 

som löper en verklig risk för 

koldioxidläckage. Erfarenheterna från den 

praktiska tillämpningen av EU:s 

utsläppshandelssystem bekräftade att olika 

sektorer och delsektorer i varierande grad 

löper risk för koldioxidläckage, och att 

gratistilldelningen har förhindrat 

koldioxidläckage. Vissa sektorer och 

delsektorer kan anses löpa en högre risk för 

koldioxidläckage, medan andra har 

möjlighet att överföra en betydande del av 

kostnaderna för utsläppsrätter för att täcka 

sina utsläpp till produktpriset utan att 

förlora marknadsandelar, och endast bär 

den återstående delen av kostnaderna, så att 

de löper liten risk för koldioxidläckage. 

Kommissionen bör fastställa och särskilja 

de berörda sektorerna på grundval av deras 

handels- och utsläppsintensitet, för att 

bättre kunna identifiera sektorer som löper 

en verklig risk för koldioxidläckage. Om, 

enligt dessa kriterier, en tröskel överskrids, 

som fastställs utifrån de olika sektorernas 

och delsektorernas möjlighet att föra vidare 

kostnader till produktpriserna, ska den 

berörda sektorn eller delsektorn anses löpa 

risk för koldioxidläckage. Övriga bör anses 

löpa liten eller ingen risk för 

koldioxidläckage. Genom att beakta 

möjligheterna för sektorer och delsektorer 

utanför elproduktion att föra vidare 

kostnader till produktpriserna bör man 

också kunna minska oförutsedda vinster. 

(7) För att bevara miljöfördelarna av 

utsläppsminskningar i unionen medan 

andra länders åtgärder inte ger jämförbara 

incitament för industrin att minska 

utsläppen, bör gratis tilldelning tillfälligt 

fortsätta för anläggningar inom sektorer 

och delsektorer som löper en verklig risk 

för koldioxidläckage. Erfarenheterna från 

den praktiska tillämpningen av EU:s 

utsläppshandelssystem bekräftade att olika 

sektorer och delsektorer i varierande grad 

löper risk för koldioxidläckage, och att 

gratistilldelningen har förhindrat 

koldioxidläckage. Vissa sektorer och 

delsektorer kan anses löpa en högre risk för 

koldioxidläckage, medan andra har 

möjlighet att överföra en betydande del av 

kostnaderna för utsläppsrätter för att täcka 

sina utsläpp till produktpriset utan att 

förlora marknadsandelar, och endast bär 

den återstående delen av kostnaderna, så att 

de löper liten risk för koldioxidläckage. 

Kommissionen bör fastställa och särskilja 

de berörda sektorerna på grundval av deras 

handels- och utsläppsintensitet, för att 

bättre kunna identifiera sektorer som löper 

en verklig risk för koldioxidläckage. Om, 

enligt dessa kriterier, en tröskel överskrids, 

som fastställs utifrån de olika sektorernas 

och delsektorernas möjlighet att föra vidare 

kostnader till produktpriserna, ska den 

berörda sektorn eller delsektorn anses löpa 

risk för koldioxidläckage. Övriga bör anses 

löpa liten eller ingen risk för 

koldioxidläckage. Genom att beakta 

möjligheterna för sektorer och delsektorer 

utanför elproduktion att föra vidare 

kostnader till produktpriserna bör man 

också kunna minska oförutsedda vinster. 

Vid bedömningen av risken för 

koldioxidläckage inom sektorer och 

delsektorer för vilka gratistilldelningen 

beräknas utgående från riktmärkesvärden 

för aromater, vätgas och syntesgas bör 



 

man också beakta att dessa produkter 

framställs både i kemiska industrier och i 

raffinaderier.   

 

Ändring  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(8) För att återspegla den tekniska 

utvecklingen inom de berörda sektorerna 

och anpassa dem till den berörda 

tilldelningsperioden, bör det fastställas att 

värdet av de riktmärken för gratis 

tilldelningar till anläggningar som 

fastställts på grundval av uppgifter från 

åren 2007–2008 ska uppdateras i linje med 

den konstaterade genomsnittliga 

förbättringen. Av förutsägbarhetsskäl bör 

detta göras på grundval av en faktor som 

representerar bästa möjliga bedömning av 

framstegen i alla sektorer, som sedan bör 

beakta tillförlitliga, objektiva och 

verifierade data från anläggningar, så att 

sektorer vars förbättringstakt skiljer sig 

avsevärt från denna faktor får ett 

riktmärkesvärde som ligger närmare deras 

faktiska förbättringstakt. Om uppgifterna 

visar en skillnad jämfört med 

reduktionsfaktorn på mer än 0,5 % av 

2007–2008 års värde per år under den 

relevanta perioden, uppåt eller nedåt, ska 

motsvarande riktmärkesvärde justeras med 

denna andel. För att ge lika villkor för 

produktion av aromater, vätgas och 

syntesgas i raffinaderier och i kemiska 

fabriker bör riktmärket för aromater, vätgas 

och syntesgas fortsätta att anpassas till 

raffinaderiernas riktmärken. 

(8) För att återspegla den tekniska 

utvecklingen inom de berörda sektorerna 

och anpassa dem till den berörda 

tilldelningsperioden, bör det fastställas att 

värdet av de riktmärken för gratis 

tilldelningar till anläggningar som 

fastställts på grundval av uppgifter från 

åren 2007 och 2008 ska uppdateras i linje 

med den konstaterade genomsnittliga 

förbättringen. Av förutsägbarhetsskäl bör 

detta göras på grundval av en faktor som 

representerar en faktisk bedömning av 

framstegen i de 10 % mest effektiva 

anläggningarna i sektorer, som sedan bör 

beakta tillförlitliga, objektiva och 

verifierade data från anläggningar, så att 

sektorer vars förbättringstakt skiljer sig 

avsevärt från denna faktor får ett 

riktmärkesvärde som ligger närmare deras 

faktiska förbättringstakt. Om uppgifterna 

visar en skillnad jämfört med 

reduktionsfaktorn på mer än 1,75 % av 

värdet för åren 2007 och 2008 per år 

under den relevanta perioden, (antingen 

uppåt eller nedåt) bör motsvarande 

riktmärkesvärde justeras med denna andel. 

Om uppgifterna däremot visar en 

förbättringstakt på högst 0,25 % under 

den relevanta perioden bör motsvarande 

riktmärkesvärde justeras med denna 

andel.  För att ge lika villkor för 

produktion av aromater, vätgas och 

syntesgas i raffinaderier och i kemiska 

fabriker bör riktmärket för aromater, vätgas 

och syntesgas fortsätta att anpassas till 

raffinaderiernas riktmärken. 

 



 

Ändring  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(9) Medlemsstaterna bör, i enlighet 

med reglerna för statligt stöd, delvis 

kompensera vissa anläggningar inom 

sektorer eller delsektorer som konstaterats 

löpa avsevärd risk för koldioxidläckage på 

grund av kostnader för utsläpp av 

växthusgaser som förs vidare till 

elpriserna. Protokollet och tillhörande 

beslut som antas av partskonferensen i 

Paris måste lägga grunden för flexibel 

klimatfinansiering, tekniköverföring och 

kapacitetsuppbyggnad till förmån för 

berättigade parter, särskilt de som har 

minst resurser. Klimatfinansiering från 

den offentliga sektorn kommer att spela en 

fortsatt viktig roll efter 2020. Därför bör 

auktionsintäkterna även användas för 

klimatfinansieringsåtgärder i utsatta 

tredjeländer, till exempel för att hjälpa dem 

att anpassa sig till effekterna av 

klimatförändringarna. Hur stort belopp som 

krävs för klimatfinansiering beror också på 

de planerade nationellt fastställda 

bidragens omfattning och kvalitet, 

efterföljande investeringsplaner och 

nationella processer för att planera 

anpassningsåtgärder. Medlemsstaterna bör 

också använda auktionsintäkter för att 

främja kompetensutveckling och 

omfördelning av arbetskraft som påverkas 

av skiftet av arbetstillfällen i en 

koldioxidsnål ekonomi. 

(9) Som ett led i sin strävan efter lika 

villkor bör medlemsstaterna, genom ett 

centraliserat system på unionsnivå, delvis 

kompensera vissa anläggningar inom 

sektorer eller delsektorer som konstaterats 

löpa avsevärd risk för koldioxidläckage på 

grund av kostnader för utsläpp av 

växthusgaser som förs vidare till 

elpriserna, för att undvika snedvridningar 

av konkurrensen. Klimatfinansiering från 

den offentliga sektorn kommer att spela en 

fortsatt viktig roll efter 2020. Därför bör 

auktionsintäkterna även användas för 

klimatfinansieringsåtgärder i utsatta 

tredjeländer, till exempel för att hjälpa dem 

att anpassa sig till effekterna av 

klimatförändringarna. Hur stort belopp som 

krävs för klimatfinansiering beror också på 

de planerade nationellt fastställda 

bidragens omfattning och kvalitet, 

efterföljande investeringsplaner och 

nationella processer för att planera 

anpassningsåtgärder. Medlemsstaterna bör 

också ta itu med de sociala aspekterna av 

en koldioxidsnål ekonomi och använda 

auktionsintäkter för att främja 

kompetensutveckling och omfördelning av 

arbetskraft som påverkas av skiftet av 

arbetstillfällen i en koldioxidsnål ekonomi. 

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 

komplettera den kompensation de fått ur 

ett centraliserat system på unionsnivå.   

Finansieringsåtgärder av detta slag bör 

inte överskrida de nivåer som avses i de 

relevanta riktlinjerna för statligt stöd. 

 

Ändring  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(10) Den koldioxidprissignal som 

direktivet genererar och att man inte 

(10) Den koldioxidprissignal som 

direktivet genererar och att man inte 



 

behöver avstå från några utsläppsrätter för 

koldioxidutsläpp som lagras permanent 

eller undviks, är det viktigaste incitamentet 

på lång sikt som direktivet kan ge för 

avskiljning och lagring av koldioxid 

(CCS), ny teknik för förnybar energi och 

banbrytande innovation i tekniker och 

processer med låga koldioxidutsläpp. För 

att komplettera de resurser som redan 

används för att påskynda demonstrationen 

av kommersiella anläggningar för 

avskiljning och lagring av koldioxid och 

innovativa tekniker för förnybar energi bör 

utsläppsrätter dessutom användas för att 

garantera fördelar för utbyggnaden av 

CCS-anläggningar, ny teknik för förnybar 

energi och industriell innovation i tekniker 

och processer med låga koldioxidutsläpp i 

unionen för koldioxid som lagras eller 

undviks i tillräcklig omfattning, förutsatt 

att ett avtal om kunskapsutbyte har ingåtts. 

Detta stöd bör till största delen vara 

beroende av kontrollerade 

utsläppsminskningar, även om visst stöd 

kan ges om på förhand fastställda delmål 

har uppnåtts, med beaktande av vilken 

teknik som används. Den maximala 

andelen av projektkostnaderna som får stöd 

kan variera beroende på kategorin av 

projekt. 

behöver avstå från några utsläppsrätter för 

koldioxidutsläpp som lagras permanent 

eller undviks, är det viktigaste incitamentet 

på lång sikt som direktivet kan ge för 

avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) 

och avskiljning och användning av 

koldioxid (CCU), ny teknik för förnybar 

energi och banbrytande innovation i 

tekniker och processer med låga 

koldioxidutsläpp. För att komplettera de 

resurser som redan används för att 

påskynda demonstrationen av 

kommersiella CCS/CCU-anläggningar 

och innovativa tekniker för förnybar energi 

bör utsläppsrätter dessutom användas för 

att garantera fördelar för utbyggnaden av 

CCS/CCU-anläggningar, ny teknik för 

förnybar energi och industriell innovation i 

tekniker och processer med låga 

koldioxidutsläpp i unionen för koldioxid 

som lagras eller undviks i tillräcklig 

omfattning, förutsatt att ett avtal om 

kunskapsutbyte har ingåtts. Detta stöd bör 

till största delen vara beroende av 

kontrollerade utsläppsminskningar, även 

om visst stöd kan ges om på förhand 

fastställda delmål har uppnåtts, med 

beaktande av vilken teknik som används. 

Den maximala andelen av 

projektkostnaderna som får stöd kan 

variera beroende på kategorin av projekt. 

 

Ändring  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(11) En moderniseringsfond bör inrättas 

med 2 % av EU:s sammanlagda 

utsläppsrätter, och auktioneras ut i enlighet 

med reglerna och förfarandena enligt 

förordning 1031/2010 för auktioner som 

äger rum på den gemensamma 

auktionsplattformen. Medlemsstater som 

under 2013 hade en BNP per capita på 60 

% under genomsnittet för unionen till den 

växelkurs som råder på marknaden bör 

vara berättigade till finansiering från 

moderniseringsfonden och bör fram till 

(11) En moderniseringsfond bör inrättas 

med 2 % av EU:s sammanlagda 

utsläppsrätter, och auktioneras ut i enlighet 

med reglerna och förfarandena enligt 

förordning (EU) nr 1031/2010 för 

auktioner som äger rum på den 

gemensamma auktionsplattformen. 

Medlemsstater som under 2013 hade en 

BNP per capita på 60 % under 

genomsnittet för unionen till den växelkurs 

som råder på marknaden bör vara 

berättigade till finansiering från 



 

2030 kunna avvika från principen om 

fullständig utauktionering för elproduktion 

genom att utnyttja alternativet med gratis 

tilldelning i syfte att på ett öppet sätt 

främja faktiska investeringar som medför 

en modernisering av deras energisektor, 

samtidigt som de förhindrar snedvridningar 

av den inre marknaden för energi. 

Förvaltningsreglerna för 

moderniseringsfonden bör skapa 

sammanhängande, övergripande och 

tydliga ramar för ett så effektivt 

genomförande som möjligt, med beaktande 

av behovet av lättillgänglighet för alla 

deltagare. Förvaltningsstrukturen bör vara 

förenlig med ändamålet att säkerställa en 

korrekt användning av medlen. 

Förvaltningsstrukturen bör bestå av en 

investeringsstyrelse och en 

förvaltningskommitté, och vederbörlig 

hänsyn bör tas till EIB:s sakkunskap i 

beslutsprocessen såvida inte stöd ges till 

små projekt genom lån från nationella 

utvecklingsbanker eller genom bidrag via 

ett nationellt program som delar 

moderniseringsfondens mål. Investeringar 

som finansieras genom fonden bör föreslås 

av medlemsstaterna. För att se till att 

investeringsbehoven i länder med låg 

nationalinkomst hanteras korrekt, kommer 

man vid fördelningen av medel till lika 

delar att ta hänsyn till kontrollerade utsläpp 

och BNP-kriterier. Det finansiella stödet 

från moderniseringsfonden kan 

tillhandahållas i olika former. 

moderniseringsfonden. Medlemsstater som 

under 2014 hade en BNP per capita på 

60 % under genomsnittet för unionen, 

uttryckt i marknadspriser, bör fram till 

2030 kunna avvika från principen om 

fullständig utauktionering för elproduktion 

genom att utnyttja alternativet med gratis 

tilldelning i syfte att på ett öppet sätt 

främja faktiska investeringar som medför 

en modernisering och diversifiering av 

deras energisektor utifrån unionens 

klimat- och energimål för 2030 och 2050, 

samtidigt som de förhindrar snedvridningar 

av den inre marknaden för energi. 

Förvaltningsreglerna för 

moderniseringsfonden bör skapa 

sammanhängande, övergripande och 

tydliga ramar för ett så effektivt 

genomförande som möjligt, med beaktande 

av behovet av lättillgänglighet för alla 

deltagare. Sådana regler bör vara öppna, 

avvägda och förenliga med ändamålet att 

säkerställa en korrekt användning av 

medlen. Förvaltningsstrukturen bör bestå 

av en investeringsstyrelse, en rådgivande 

nämnd och en förvaltningskommitté. 

Vederbörlig hänsyn bör tas till EIB:s 

sakkunskap i beslutsprocessen, såvida inte 

stöd ges till små projekt genom lån från 

nationella utvecklingsbanker eller genom 

bidrag via ett nationellt program som delar 

moderniseringsfondens mål. Investeringar 

som finansieras genom fonden bör föreslås 

av medlemsstaterna och all finansiering 

från fonden bör uppfylla särskilda 

kriterier för stödberättigande. För att se 

till att investeringsbehoven i länder med 

låg nationalinkomst hanteras korrekt, 

kommer man vid fördelningen av medel till 

lika delar att ta hänsyn till kontrollerade 

utsläpp och BNP-kriterier. Det finansiella 

stödet från moderniseringsfonden kan 

tillhandahållas i olika former. 

 

Ändring  17 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 



 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(12) Europeiska rådet bekräftade att 

villkoren för möjligheten till gratis 

tilldelning för modernisering av 

energisektorn i vissa medlemsstater bör 

förbättras, inbegripet villkoren om 

öppenhet och insyn. Investeringar till ett 

värde av 10 miljoner euro eller mer bör 

väljas ut av den berörda medlemsstaten 

genom ett konkurrensutsatt 

anbudsförfarande på grundval av klara och 

tydliga regler för att säkerställa att gratis 

utsläppsrätter används till att främja 

faktiska investeringar som medför en 

modernisering av energisektorn i linje med 

energiunionens mål. Investeringar till ett 

värde av mindre än 10 miljoner euro bör 

också komma i fråga för finansiering 

genom gratis tilldelning. Den berörda 

medlemsstaten bör utse sådana 

investeringar utgående från klara och 

tydliga kriterier. Resultaten av 

urvalsförfarandet bör bli föremål för ett 

offentligt samråd. Allmänheten bör 

vederbörligen informeras i samband med 

urvalet och genomförandet av 

investeringsprojekt. 

(12) Europeiska rådet bekräftade att 

villkoren för möjligheten till gratis 

tilldelning för modernisering och 

diversifiering av energisektorn i vissa 

medlemsstater bör förbättras, inbegripet 

villkoren om öppenhet och insyn. 

Investeringar till ett värde av 10 miljoner 

EUR eller mer bör väljas ut av den berörda 

medlemsstaten genom ett konkurrensutsatt 

anbudsförfarande på grundval av klara och 

tydliga regler för att säkerställa att gratis 

utsläppsrätter används till att främja 

faktiska investeringar som medför en 

modernisering eller diversifiering av 

energisektorn i linje med energiunionens 

mål, bland dem också målet om främjande 

av det tredje energipaketet. Investeringar 

till ett värde av mindre än 10 miljoner 

EUR bör också komma i fråga för 

finansiering genom gratis tilldelning. Den 

berörda medlemsstaten bör utse sådana 

investeringar utgående från klara och 

tydliga kriterier. Urvalsförfarandet bör bli 

föremål för ett offentligt samråd och 

resultaten av urvalsförfarandet, också 

projekt som fått avslag, bör göras 

offentligt tillgängliga. Allmänheten bör 

vederbörligen informeras i samband med 

urvalet och genomförandet av 

investeringsprojekt. Medlemsstaterna bör 

kunna överföra en del av sina 

motsvarande utsläppsrätter, eller samtliga 

av dem, till moderniseringsfonden, om de 

får använda bägge instrumenten. 

Undantaget bör upphöra vid utgången av 

handelsperioden 2030. 

 

Ändring  18 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(13) Finansiering inom ramen för EU:s 

utsläppshandelssystem bör vara förenlig 

med unionens övriga finansieringsprogram, 

inbegripet de europeiska struktur- och 

(13) Finansiering inom ramen för EU:s 

utsläppshandelssystem bör vara förenlig 

med unionens övriga finansieringsprogram, 

inbegripet Horisont 2020, Europeiska 



 

investeringsfonderna, så att man 

säkerställer de offentliga utgifternas 

effektivitet. 

fonden för strategiska investeringar, de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna och Europeiska 

investeringsbankens strategi för 

klimatinvesteringar, så att man säkerställer 

de offentliga utgifternas effektivitet. 

 

Ändring  19 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(14) De befintliga bestämmelserna om 

att små anläggningar kan undantas från 

utsläppshandelssystemet gör det möjligt 

med fortsatta undantag för anläggningar 

som undantagits, och medlemsstaterna bör 

ges möjlighet att uppdatera sina 

förteckningar över undantagna 

anläggningar, och de medlemsstater som 

för närvarande inte utnyttjar denna 

undantagsmöjlighet bör ges möjlighet att 

göra detta i början av varje handelsperiod. 

(14) De befintliga bestämmelserna om 

att små anläggningar kan undantas från 

utsläppshandelssystemet bör utvidgas så 

att de också kommer att omfatta 

anläggningar som drivs av små eller 

medelstora företag och som släppt ut 

mindre än 50 000 ton 

koldioxidekvivalenter per år under vart 

och ett av de tre åren som föregår 

ansökan om undantag. Medlemsstaterna 

bör ges möjlighet att uppdatera sina 

förteckningar över undantagna 

anläggningar, och de medlemsstater som 

för närvarande inte utnyttjar denna 

undantagsmöjlighet bör ges möjlighet att 

göra detta i början av varje handelsperiod 

och efter halva perioden. Anläggningar 

som släpper ut mindre än 50 000 ton 

koldioxidekvivalenter under vart och ett 

av de tre år som föregår början av varje 

handelsperiod bör också kunna undantas 

från utsläppshandelssystemet, något som 

bör ses över vart femte år. 

Medlemsstaterna bör säkerställa att 

alternativa, likvärdiga åtgärder för 

anläggningar som valt att undantas inte 

leder till högre efterlevnadskostnader. 

Övervaknings-, rapporterings- och 

verifieringskraven bör förenklas för små 

utsläppskällor som omfattas av 

utsläppshandelssystemet. 

 

Ändring  20 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 a (nytt) 



 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (16a) För att påtagligt minska 

företagens administrativa börda bör det 

stå kommissionen fritt att överväga 

åtgärder såsom automatisering av 

inlämnande och verifiering av 

utsläppsrapporter, med fullständigt 

tillvaratagande av informations- och 

kommunikationsteknikens möjligheter. 

 

Ändring  21 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (17a) De delegerade akter som avses i 

artiklarna 14 och 15 bör i möjligaste mån 

förenkla reglerna för övervakning, 

rapportering och verifiering för att 

minska byråkratin för 

verksamhetsutövarna. Den delegerade akt 

som avses i artikel 19.3 bör främja 

tillgången till och användningen av 

registret, i synnerhet för små 

verksamhetsutövare. 

 

Ändring  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (-1) Genomgående i direktivet ska 

ordet ”gemenskapssystemet” ersättas med 

”EU:s utsläppshandelssystem” och 

eventuella nödvändiga grammatiska 

ändringar göras. 

 

Ändring  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1 a (nytt) 



 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (-1a) Genomgående i direktivet ska 

orden ”hela gemenskapen” ersättas med 

”hela unionen”. 

 

Ändring  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1 b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (-1b) Genomgående i direktivet, förutom 

i de fall som avses i leden –1 och –1a och i 

artikel 26.2, ska ordet ”gemenskapen” 

ersättas med ”unionen” och eventuella 

nödvändiga grammatiska ändringar 

göras. 

 

Ändring  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (-1c) Genomgående i direktivet ska 

orden ”det föreskrivande förfarande som 

avses i artikel 23.2” ersättas med ”det 

granskningsförfarande som avses i 

artikel 30c.2”. 

 

Ändring  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1 d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (-1d) Ordet ”förordning” ska ersättas 

med ordet ”akt” i artiklarna 3g, 5.1 d, 

6.2 c, 10a.2 andra stycket, 

artiklarna 14.2–4, 19.1, 19.4 och 29a.4 

och eventuella nödvändiga grammatiska 

ändringar göras. 

 



 

Ändring  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1f (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3 – led h 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (-1f) Artikel 3 h ska ersättas med 

följande: 

”h) ny deltagare: ”h) ny deltagare: 

– en anläggning vid vilken det 

bedrivs en eller flera av de verksamheter 

som anges i bilaga I och som har fått 

tillstånd för växthusgasutsläpp för första 

gången efter den 30 juni 2011, 

– en anläggning vid vilken det 

bedrivs en eller flera av de verksamheter 

som anges i bilaga I och som har fått 

tillstånd för växthusgasutsläpp för första 

gången efter den 30 juni 2018, 

– en anläggning vid vilken det 

bedrivs en verksamhet som inbegrips i 

gemenskapssystemet enligt artikel 24.1 

eller 24.2 för första gången, eller 

– en anläggning vid vilken det 

bedrivs en verksamhet som inbegrips i 

EU:s utsläppshandelssystem enligt artikel 

24.1 eller 24.2 för första gången, eller 

– en anläggning vid vilken det 

bedrivs en eller flera av de verksamheter 

som anges i bilaga I eller en verksamhet 

som inbegrips i gemenskapssystemet enligt 

artikel 24.1 eller 24.2, och som har 

genomfört en betydande utvidgning efter 

den 30 juni 2011, med avseende på denna 

utvidgning,” 

– en anläggning vid vilken det 

bedrivs en eller flera av de verksamheter 

som anges i bilaga I eller en verksamhet 

som inbegrips i EU:s 

utsläppshandelssystem enligt artikel 24.1 

eller 24.2, och som har genomfört en 

betydande utvidgning efter den 30 juni 

2018, med avseende på denna utvidgning,” 

 

Ändring  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1g (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3 – led u a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (-1g) I artikel 3 ska följande led läggas 

till: 

 ”ua) liten utsläppskälla: en anläggning 

med små utsläpp, som drivs av ett litet 

eller medelstort företag1a  och uppfyller 

åtminstone ett av följande kriterier:  

 – Anläggningens årliga verifierade 

genomsnittliga utsläpp som rapporterats 

till den relevanta behöriga myndigheten 

under den handelsperiod som omedelbart 



 

föregått den innevarande 

handelsperioden, med undantag för 

koldioxid som härrör från biomassa, och 

innan överförd koldioxid dragits ifrån, 

var mindre än 50 000 ton 

koldioxidekvivalenter per år. 

 – De genomsnittliga rapporterade 

årliga utsläpp som avses i den första 

strecksatsen är inte tillgängliga eller är 

inte längre tillämpliga för den 

anläggningen på grund av förändringar 

av anläggningens gränser eller ändringar 

av anläggningens driftförhållanden, men 

anläggningens årliga utsläpp för de 

kommande fem åren förväntas bli mindre 

än 50 000 ton koldioxidekvivalenter per 

år, med undantag för koldioxid som 

härrör från biomassa och innan överförd 

koldioxid dragits ifrån.” 

 __________________ 

 1a Enligt definitionen i bilagan till 

rekommendation 2003/361/EG. 

 

Ändring  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1 h (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3c – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (-1h) Artikel 3c.2 ska ersättas med 

följande: 

”2. För den period som avses i 

1 artikel 13.1  och som börjar den 1 januari 

2013 och för varje period därefter, såvida 

inga ändringar görs till följd av den 

översyn som avses i artikel 30.4, ska det 

sammanlagda antalet utsläppsrätter som 

ska tilldelas luftfartygsoperatörer motsvara 

95 % av de historiska luftfartsutsläppen 

multiplicerat med det antal år som perioden 

omfattar. 

”2. För den period som avses i 

1 artikel 13.1  och som börjar den 1 januari 

2013 och för varje period därefter, såvida 

inga ändringar görs till följd av den 

översyn som avses i artikel 30.4, ska det 

sammanlagda antalet utsläppsrätter som 

ska tilldelas luftfartygsoperatörer motsvara 

95 % av de historiska luftfartsutsläppen 

multiplicerat med det antal år som perioden 

omfattar. 

 Det sammanlagda antalet utsläppsrätter 

som ska tilldelas luftfartygsoperatörer 

under 2021 ska vara 10 % lägre än den 

genomsnittliga tilldelningen för perioden 

från och med den 1 januari 2014 till och 



 

med den 31 december 2016, och därefter 

årligen minska i samma takt som det 

totala tak för EU:s utsläppshandelssystem 

som avses i artikel 10.1 andra stycket, för 

att taket för luftfartssektorn senast 2030 

bättre ska överensstämma med övriga 

sektorer inom utsläppshandelssystemet. 

 För luftfartsverksamhet till eller från 

flygplatser i länder utanför EES får 

antalet utsläppsrätter som ska tilldelas 

från och med 2021 och framåt anpassas, 

med beaktande av den globala 

marknadsanpassade mekanism om vilken 

man enats vid Internationella civila 

luftfartsorganisationens (ICAO) 39:e 

generalförsamling. Senast 2019 ska 

kommissionen lägga fram ett 

lagstiftningsförslag för 

Europaparlamentet och rådet om dessa 

verksamheter efter ICAOs 40:e 

generalförsamling. 

Denna procentandel får ses över som ett 

led i den allmänna översynen av detta 

direktiv.” 

Denna procentandel får ses över som ett 

led i den allmänna översynen av detta 

direktiv.” 

 

Ändring  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1i (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3c – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (-1i) I artikel 3c.4 ska sista meningen 

ersättas med följande: 

Detta beslut ska beaktas i den kommitté 

som avses i artikel 23.1. 

Detta beslut ska beaktas i den kommitté 

som avses i artikel 30c.1. 

 

Ändring  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1j (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3d – punkt 2 



 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (-1j) Artikel 3d.2 ska ersättas med 

följande: 

”2. Från den 1 januari 2013 ska 15 % 

av utsläppsrätterna fördelas genom auktion. 

Denna andel får höjas som ett led i den 

allmänna översynen av detta direktiv. 

”2. Från den 1 januari 2021 ska 50 % 

av utsläppsrätterna fördelas genom 

auktion.” 

 

Ändring  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3d – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(1) I artikel 3d.3 ska andra stycket 

ersättas med följande: 

(1) Artikel 3d.3 ska ersättas med 

följande: 

”Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 23.” 

”3. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 30b för 

att komplettera detta direktiv med 

närmare bestämmelser om 

medlemsstaternas utauktionering av de 

utsläppsrätter som inte ska fördelas gratis 

enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel 

eller artikel 3f.8.  Det antal utsläppsrätter 

som varje medlemsstat ska auktionera ut 

under varje period ska vara proportionellt 

mot medlemsstatens andel av de totala 

tillskrivna luftfartsutsläppen för alla 

medlemsstater under det referensår vars 

uppgifter rapporterats enligt artikel 14.3 

och kontrollerats enligt artikel 15. För 

den period som avses i artikel 3c.1 ska 

referensåret vara 2010, och för de 

efterföljande perioderna som avses i 

artikel 3c ska referensåret vara det 

kalenderår som löper ut 24 månader före 

starten av den period som auktionen 

avser.” 

 

Ändring  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1a (nytt) 



 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3d – punkt 4 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (1a) Artikel 3d.4 första stycket ska 

ersättas med följande: 

”4. Medlemsstaterna ska besluta om 

hur intäkterna från auktionering av 

utsläppsrätter ska användas. Dessa 
intäkter bör användas för att komma till 

rätta med klimatförändringar i EU och 

tredjeländer, bland annat för att minska 

utsläppen av växthusgaser, göra 

anpassningar till klimatförändringens 

följder i EU och tredjeländer, särskilt 

utvecklingsländer, finansiera forskning om 

och utveckling av mildrande åtgärder och 

anpassningsåtgärder, inte minst inom 

flygteknik och luftfart, minska utsläppen 

med hjälp av transporter med låga 

utsläppsnivåer, samt för att täcka 

kostnaderna för att administrera 

gemenskapssystemet. Auktionsintäkter bör 

också användas för finansiering av bidrag 

till den globala fonden för 

energieffektivitet och förnybar energi och 

för åtgärder mot avskogning. ” 

”4. Alla intäkter ska användas för att 

komma till rätta med klimatförändringar i 

EU och tredjeländer, bland annat för att 

minska utsläppen av växthusgaser, göra 

anpassningar till klimatförändringens 

följder i EU och tredjeländer, särskilt 

utvecklingsländer, finansiera forskning om 

och utveckling av mildrande åtgärder och 

anpassningsåtgärder, inte minst inom 

flygteknik och luftfart, minska utsläppen 

med hjälp av transporter med låga 

utsläppsnivåer, samt för att täcka 

kostnaderna för att administrera unionens 

system. Auktionsintäkter får också 

användas för finansiering av bidrag till den 

globala fonden för energieffektivitet och 

förnybar energi och för åtgärder mot 

avskogning. ” 

 

Ändring  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 b (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3e – punkt 1 a (ny) 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (1b) I artikel 3e ska följande punkt 

läggas till: 

 ”1a. Från och med 2021 ska 

luftfartssektorn inte längre få någon 

gratis tilldelning med stöd av detta 

direktiv, om det inte bekräftas med ett 

beslut som längre fram antagits av 

Europaparlamentet och rådet, eftersom 

det i ICAOs resolution A-39/3 ingår 

planer på att en global marknadsbaserad 

åtgärd ska tillämpas från och med 2021.  I 

detta hänseende ska medlagstiftarna ta 

hänsyn till samverkan mellan denna 



 

marknadsbaserade åtgärd och EU:s 

utsläppshandelssystem.” 

 

 

Ändring  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Bilaga II a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (2a) Följande kapitel ska införas: 

 ”Kapitel IIa 

 Inkludering av sjöfart i brist på framsteg 

på internationell nivå 

 Artikel 3ga 

 Inledning 

 I brist på ett jämförbart system som verkar 

under Internationella 

sjöfartsorganisationen ska 

koldioxidutsläpp i hamnar i unionen och 

under resor till och från anloppshamnar i 

unionen från och med 2021 redovisas 

genom det system som fastställs i detta 

kapitel och ska bli funktionsdugligt från 

och med 2023.  

 Artikel 3gb 

 Tillämpningsområde 

 Senast den 1 januari 2023 ska 

bestämmelserna i detta kapitel omfatta 

fördelningen och utfärdandet av 

utsläppsrätter i fråga om koldioxidutsläpp 

från fartyg som befinner sig i, anländer 

till eller avseglar från hamnar under en 

medlemsstats jurisdiktion i enlighet med 

bestämmelserna i förordning (EU) 

2015/757. Artiklarna 12 och 16 gäller 

sjöfartsverksamhet på samma sätt som 

övrig verksamhet. 

 Artikel 3gc 

 Extra utsläppsrätter till sjöfartssektorn 

 Senast den 1 augusti 2021 ska 

kommissionen anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 30b för att 



 

komplettera detta direktiv genom att 

fastställa den totala kvantiteten 

utsläppsrätter för sjöfartssektorn i linje 

med andra sektorer, tillsammans med 

metoden för tilldelning till denna sektor 

genom auktionering och särskilda 

bestämmelser med hänsyn till den 

förvaltande medlemsstaten. När 

sjöfartssektorn tas med i EU:s 

utsläppshandelssystem ska den totala 

kvantiteten utsläppsrätter utökas med 

denna kvantitet. 

 20 % av inkomsterna från auktionering 

av utsläppsrätter som avses i artikel 3gd 

ska användas genom den fond som 

inrättats enligt den artikeln (nedan kallad 

sjöfartens klimatfond), för att förbättra 

energieffektiviteten och stödja 

investeringar i innovativ teknik för att 

minska koldioxidutsläppen inom 

sjöfartssektorn, inbegripet närsjöfart och 

hamnar. 

 Artikel 3gd 

 Sjöfartens klimatfond 

 1. En fond ska inrättas på 

unionsnivå för att kompensera för 

sjöfartens utsläpp, förbättra 

energieffektiviteten och underlätta 

investeringar i innovativ teknik för att 

minska sjöfartssektorns koldioxidutsläpp. 

 2. Fartygsoperatörer får på frivillig 

grund inbetala ett årligt 

medlemskapsbidrag till fonden, i enlighet 

med vilka totala utsläpp de rapporterat för 

det föregående kalenderåret med stöd av 

förordning (EU) 2015/757. Genom 

undantag från artikel 12.3 ska fonden 

överlämna utsläppsrätter kollektivt på 

uppdrag av fartygsoperatörer som är 

medlemmar i fonden. Bidraget per ton 

utsläpp ska fastställas av fonden senast 

den 28 februari varje år, och får inte 

understiga marknadspriset på 

utsläppsrätter under det föregående året.  

 3. Fonden ska förvärva 

utsläppsrätter som motsvarar dess 

medlemmars kollektiva totala kvantiteter 

av utsläpp under det föregående 

kalenderåret och överlämna dem till 

registret som upprättats i enlighet med 



 

artikel 19 senast den 30 april varje år för 

påföljande annullering. Bidragen ska 

offentliggöras. 

 4. Fonden ska också förbättra 

energieffektiviteten och underlätta för 

investeringar i innovativ teknik för att 

minska koldioxidutsläppen inom 

sjöfartssektorn, inbegripet närsjöfart och 

hamnar, genom de intäkter som avses i 

artikel 3gc. Alla investeringar som stöds 

av fonden ska offentliggöras och vara 

förenliga med målen i detta direktiv. 

 5. Kommissionen ges befogenhet att 

anta en delegerad akt enligt artikel 30b 

för att komplettera detta direktiv när det 

gäller genomförandet av denna artikel. 

 Artikel 3ge 

 Internationellt samarbete 

 Om ett internationellt avtal om globala 

åtgärder för att minska utsläppen av 

växthusgaser från sjöfarten uppnås ska 

kommissionen se över detta direktiv och, 

om så är lämpligt, föreslå ändringar för 

att säkerställa enhetlighet med det 

internationella avtalet.” 

 

Ändring  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 b (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 5 – led 1 – led d a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (2b) I artikel 5.1 ska följande led läggas 

till:  

 ”da) All teknik för avskiljning och 

användning av koldioxid som kommer att 

användas i anläggningen och bidra till att 

minska utsläppen.ˮ 

 

Ändring  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 c (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 



 

Artikel 6 – punkt 2 – led e a och e b (nya) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (2c) I artikel 6.2 ska följande led läggas 

till: 

 ”ea) Alla rättsliga krav om socialt 

ansvar och rapportering i syfte att 

säkerställa ett jämlikt och effektivt 

genomförande av miljölagstiftning och att 

säkerställa att behöriga myndigheter och 

berörda parter, inbegripet företrädare för 

arbetstagare och det civila samhället och 

lokalsamhällen, har tillgång till all 

relevant information (som den beskrivs i 

Århuskonventionen och genomförs i 

unionsrätten och nationell rätt, inbegripet 

detta direktiv). 

 eb) En skyldighet att varje år 

offentliggöra omfattande information om 

bekämpningen av klimatförändringarna 

och efterlevnaden av unionens direktiv 

inom miljö, hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen. Denna information ska 

finnas tillgänglig för företrädare för 

arbetstagare och det civila samhället från 

lokalsamhällen i närheten av 

anläggningen.” 

 

Ändring  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 d (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 7 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (2d) Artikel 7 ska ersättas med 

följande: 

Artikel 7 Artikel 7 

”Verksamhetsutövaren ska informera den 

behöriga myndigheten om alla planerade 

förändringar av anläggningens art eller 

funktion, om utvidgningar av anläggningen 

eller om betydande kapacitetsminskningar, 

vilka kan innebära att tillstånden för 

växthusgasutsläpp måste förnyas. I 

förekommande fall ska den behöriga 

myndigheten uppdatera tillståndet. Om en 

”Verksamhetsutövaren ska utan onödigt 

dröjsmål informera den behöriga 

myndigheten om alla planerade 

förändringar av anläggningens art eller 

funktion, om utvidgningar av anläggningen 

eller om betydande kapacitetsminskningar, 

vilka kan innebära att tillstånden för 

växthusgasutsläpp måste förnyas. I 

förekommande fall ska den behöriga 



 

ny verksamhetsutövare tar över driften av 

en anläggning ska den behöriga 

myndigheten förnya tillståndet och ange 

den nya verksamhetsutövarens namn och 

adress.” 

myndigheten uppdatera tillståndet. Om en 

ny verksamhetsutövare tar över driften av 

en anläggning ska den behöriga 

myndigheten förnya tillståndet och ange 

den nya verksamhetsutövarens relevanta 

identitet och kontaktuppgifter.” 

 

Ändring 142 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 9 – styckena 2 och 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Från och med 2021 ska den linjära faktorn 

vara 2,2 %. 

Från och med 2021 ska den linjära faktorn 

vara 2,2 %, och hållas under uppsikt för 

att kunna ökas till 2,4 % tidigast 2024. 



 

 

Ändring  41 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1  

 

Kommissionens förslag Ändring 

a) Tre nya stycken ska läggas till i 

punkt 1: 

a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 

 ”1. Från och med 2019 ska 

medlemsstaterna antingen auktionera ut 

eller annullera alla utsläppsrätter som inte 

tilldelas gratis i enlighet med artiklarna 10a 

och 10c och inte placeras i reserven för 

marknadsstabilitet.” 

 

Ändring  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

”Från och med 2021 ska den andel 

utsläppsrätter som ska auktioneras ut av 

medlemsstaterna vara 57 %. 

”Från och med 2021 ska den andel 

utsläppsrätter som ska auktioneras ut vara 

57 %, och denna andel ska minskas med 

högst fem procentenheter under hela den 

tioårsperiod som börjar den 1 januari 

2021 enligt artikel 10a.5. Denna 

anpassning ska ske endast i form av en 

minskning av antalet utsläppsrätter som 

utauktioneras i enlighet med punkt 2 

första stycket a. Om ingen anpassning 

görs eller om det behövs mindre än fem 

procentenheter för att göra en 

anpassning, ska den återstående 

kvantiteten utsläppsrätter annulleras. 

Antalet utsläppsrätter som annulleras ska 

uppgå till högst 200 miljoner. 

 

Ändring  43 

Förslag till direktiv 



 

 

Artikel 1 – led 4 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter 

mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut 

för att inrätta en fond för att höja 

energieffektiviteten och modernisera 

energisystemen i vissa medlemsstater i 

enlighet med artikel 10d i detta direktiv 

(nedan kallad moderniseringsfonden). 

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter 

mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut 

för att inrätta en fond för att höja 

energieffektiviteten och modernisera 

energisystemen i vissa medlemsstater i 

enlighet med artikel 10d i detta direktiv 

(nedan kallad moderniseringsfonden). Den 

kvantitet som fastställs i detta stycke ska 

ingå i den andel på 57 % utsläppsrätter 

som ska auktioneras ut i enlighet med 

andra stycket.   

 

Ändring  44 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3 a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Dessutom ska 3 % av den totala kvantitet 

utsläppsrätter som ska utfärdas mellan 

2021 och 2030 auktioneras ut såsom 

kompensation till sektorer eller 

delsektorer som löper verklig risk för 

koldioxidläckage till följd av att de 

drabbats av stora indirekta kostnader när 

kostnader för växthusgasutsläppen förs 

vidare till elpriserna, i enlighet med 

artikel 10a.6 i detta direktiv. Två 

tredjedelar av den kvantitet som fastställs 

i detta stycke ska ingå i den andel på 57 % 

utsläppsrätter som ska auktioneras ut, 

enligt vad som avses i andra stycket. 

 

Ändring  45 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3b (nytt) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 En fond för rättvis omställning ska 

inrättas från och med den 1 januari 2021, 

såsom ett komplement till Europeiska 

fonden för regional utveckling och 

Europeiska socialfonden, och ska 

finansieras genom att 2 % av 

auktionsintäkterna sammanförs.  

 Dessa auktionsintäkter ska kvarstå på 

EU-nivå och användas för att stödja 

regioner som har både en hög andel 

arbetstagare i kolberoende sektorer och 

en BNP per capita som ligger långt under 

EU-genomsnittet. Dessa åtgärder ska 

respektera subsidiaritetsprincipen. 

 De auktionsintäkter som är avsedda för 

en rättvis omställning kan användas på 

olika sätt: 

 – Inrättande av enheter för omplacering 

och/eller rörlighet. 

 – Utbildningsinitiativ för att omskola eller 

vidareutbilda arbetstagare. 

 – Stöd till arbetssök. 

 – Företagsgrundande. 

 – Övervakningsåtgärder och 

förebyggande åtgärder för att undvika 

eller minimera de negativa effekterna av 

omstruktureringsprocessen på 

människors fysiska och psykiska hälsa. 

 Den kärnverksamhet som ska finansieras 

genom fonden för en rättvis omställning 

är nära kopplad till arbetsmarknaden och 

därför ska arbetsmarknadens parter delta 

aktivt i fondförvaltningen – med 

kommittén för Europeiska socialfonden 

som modell – och deltagandet av lokala 

arbetsmarknadsparter ska vara ett viktigt 

krav för att projekt ska få finansiering. 

 

Ändring  46 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led a 



 

 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Den totala kvantitet återstående 

utsläppsrätter som ska auktioneras ut av 

medlemsstaterna ska fördelas i enlighet 

med punkt 2.” 

Den totala kvantitet återstående 

utsläppsrätter som ska auktioneras ut av 

medlemsstaterna ska, efter det att hälften 

av den kvantitet utsläppsrätter som avses i 

artikel 10a.8 första stycket dragits av, 
fördelas i enlighet med punkt 2.” 

 

Ändring  47 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Den 1 januari 2021 ska 800 miljoner av 

de utsläppsrätter som placerats i reserven 

för marknadsstabilitet annulleras. 

 

Ändring  48 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led b – led ii 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändring 

”b) 10 % av den totala kvantiteten 

utsläppsrätter för auktionering ska fördelas 

mellan vissa medlemsstater av 

solidaritetsskäl och för att främja tillväxten 

inom gemenskapen, vilket innebär en 

ökning av den mängd utsläppsrätter som 

dessa medlemsstater auktionerar ut enligt 

punkt a med de procentsatser som anges i 

bilaga IIa.” 

”b) 10 % av den totala kvantiteten 

utsläppsrätter för auktionering ska fördelas 

mellan vissa medlemsstater av 

solidaritetsskäl och för att främja tillväxten 

inom gemenskapen, vilket innebär en 

ökning av den mängd utsläppsrätter som 

dessa medlemsstater auktionerar ut enligt 

punkt a med de procentsatser som anges i 

bilaga IIa. För de medlemsstater som är 

berättigade till stöd ur 

moderniseringsfonden enligt artikel 10d 

ska deras andel av utsläppsrätterna enligt 

bilaga IIa överföras till deras andel av 

moderniseringsfonden.” 



 

 

 

Ändring  49 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led b a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 3 – inledningen 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 ba) I punkt 3 ska inledningen ersättas 

med följande: 

”3. Medlemsstaterna ska besluta om 

hur inkomsterna från auktionering av 

utsläppsrätter ska användas. Minst 50 % av 

inkomsterna från auktioneringen av 

utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla 

däri ingående inkomster från 

auktionering enligt punkt 2 b och c, eller 

ett ekonomiskt värde motsvarande dessa 

inkomster, ska användas för ett eller flera 

av följande syften:” 

”3. Medlemsstaterna ska besluta om 

hur inkomsterna från auktionering av 

utsläppsrätter ska användas. 100 % av de 

sammanlagda inkomsterna från 

auktioneringen av utsläppsrätter enligt 

punkt 2 ska användas för ett eller flera av 

följande syften:” 

 

Ändring  50 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led b b (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 3 – led b 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 bb) Punkt 3 b ska ersättas med 

följande: 

”b) Att utveckla förnybar energi så att 

gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 

utnyttja 20 % förnybar energi 2020, att 

utveckla annan teknik som bidrar till 

omställningen till en säker och hållbar 

koldioxidsnål ekonomi och att bidra till att 

öka energieffektiviteten med 20 % 

till 2020.” 

”b) Att utveckla förnybar energi så att 

unionen kan uppfylla sitt åtagande om 

förnybar energi 2030, att utveckla annan 

teknik som bidrar till omställningen till en 

säker och hållbar koldioxidsnål ekonomi 

och att bidra till att öka energieffektiviteten 

fram till 2030 till de nivåer som 

överenskommits i lämpliga rättsakter.” 

 

Ändring  51 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led b c (nytt) 



 

 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 3 – led f 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 bc) Punkt 3 f ska ersättas med 

följande: 

”f) Att främja en övergång till 

utsläppssnåla och kollektiva transportsätt.” 

”f) Att främja en övergång till 

utsläppssnåla och kollektiva transportsätt, 

och att, så länge koldioxidkostnaderna 

inte på liknande sätt återspeglas för andra 

yttransportsätt, stödja elektrifierade 

transportsätt såsom järnvägar och andra 

elektrifierade yttransportsätt, och därvid 

ta hänsyn till deras indirekta kostnader 

till följd av utsläppshandelssystemet. ” 

 

Ändring  52 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 4 – led b d (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 3 – led h 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 bd) Punkt 3 h ska ersättas med 

följande: 

”h) Att vidta åtgärder för att förbättra 

energieffektivitet och isolering eller för att 

ge ekonomiskt stöd i syfte att hantera 

sociala aspekter som berör hushåll som 

består av låg- eller medelinkomsttagare. ” 

”h) Att vidta åtgärder för att förbättra 

energieffektivitet, system för fjärrvärme 

och isolering eller för att ge ekonomiskt 

stöd i syfte att hantera sociala aspekter som 

berör hushåll som består av låg- eller 

medelinkomsttagare.ˮ 

 

Ändring  53 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led c 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 3 – led j 

 

Kommissionens förslag Ändring 

”j) Att finansiera ekonomiska åtgärder 

till förmån för sektorer eller delsektorer 

som är utsatta för en verklig risk för 

”j) Att finansiera ekonomiska åtgärder 

till förmån för sektorer eller delsektorer 

som är utsatta för en verklig risk för 



 

 

koldioxidläckage på grund av betydande 

indirekta kostnader som faktiskt uppstår till 

följd av att kostnader för utsläpp av 

växthusgaser förs vidare till elpriserna, 

förutsatt att dessa åtgärder uppfyller 

villkoren i artikel 10a.6. 

koldioxidläckage på grund av betydande 

indirekta kostnader som faktiskt uppstår till 

följd av att kostnader för utsläpp av 

växthusgaser förs vidare till elpriserna, 

förutsatt att högst 20 % av inkomsterna 

används för detta ändamål, och att dessa 

åtgärder uppfyller villkoren i artikel 10a.6. 

 

Ändring  54 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led c 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 3 – led l 

 

Kommissionens förslag Ändring 

l) Att främja kompetensutveckling 

och omfördelning av arbetskraft som 

påverkas av skiftet av arbetstillfällen i en 

koldioxidsnål ekonomi, i nära samarbete 

med arbetsmarknadens parter.” 

l) Att åtgärda de sociala 

konsekvenserna av utfasningen av fossila 

bränslen i ekonomin, och att främja 

kompetensutveckling och omfördelning av 

arbetskraft som påverkas av skiftet av 

arbetstillfällen, i nära samarbete med 

arbetsmarknadens parter.” 

 

Ändring  55 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led c a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 ca) I punkt 3 ska följande stycke 

införas: 

 ”Denna information ska ges genom en 

standardiserad mall som framställs av 

kommissionen och ska innehålla 

information om hur auktionsintäkter 

används inom de olika kategorierna och 

om additionaliteten hos användningen av 

stödmedlen. Kommissionen ska 

offentliggöra denna information på sin 

webbplats.” 

 



 

 

Ändring  56 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led cb (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 cb) I punkt 3 ska andra stycket 

ersättas med följande: 

”Medlemsstaterna ska anses ha uppfyllt 

skyldigheterna i denna punkt om de har 

inrättat och genomför skattemässiga eller 

ekonomiska stödåtgärder, särskilt i 

utvecklingsländer, eller en nationell 

regleringspolitik som innebär ekonomiskt 

stöd, som inrättats i de syften som anges i 

det första stycket och som har ett värde 

motsvarande minst 50 % av inkomsterna 

från auktioneringen av utsläppsrätter enligt 

punkt 2, inklusive alla inkomster från 

auktionering enligt punkt 2 b och c.” 

”Medlemsstaterna ska anses ha uppfyllt 

skyldigheterna i denna punkt om de har 

inrättat och genomför skattemässiga eller 

ekonomiska stödåtgärder, särskilt i 

utvecklingsländer, eller en nationell 

regleringspolitik som innebär ytterligare 

ekonomiskt stöd, som inrättats i de syften 

som anges i det första stycket och som har 

ett värde motsvarande 100 % av 

inkomsterna från auktioneringen av 

utsläppsrätter enligt punkt 2, och 

rapporterat denna politik genom en 

standardiserad mall som tillhandahålls av 

kommissionen.” 

 

Ändring  57 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led d 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 4 – stycken 1, 2 och 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

d) I punkt 4 ska tredje stycket ersättas 

med följande: 

d) I punkt 4 ska första, andra och 

tredje styckena ersättas med följande: 

”Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 23.” 

”4. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 30b för 

att komplettera detta direktiv med 

närmare bestämmelser om tidsschema, 

administration och andra aspekter av 

auktionsförfarandet för att säkerställa att 

det förrättas på ett öppet, transparent, 

harmoniserat och icke-diskriminerande 

sätt. Förfarandet ska vara förutsägbart, 

framför allt vad gäller auktionernas 

tidsschema och ordningsföljd samt de 

beräknade volymer utsläppsrätter som ska 



 

 

göras tillgängliga. Om slutsatsen av en 

konsekvensbedömning för de enskilda 

industrisektorerna blir att inga större 

effekter är att vänta i sektorer eller 

delsektorer där det kan förväntas uppstå 

betydande risk för koldioxidläckage får 

kommissionen i undantagsfall anpassa 

tidsschemat för den period som avses i 

artikel 13.1 med början den 1 januari 

2013 för att säkerställa en välfungerande 

marknad. Kommissionen får göra högst 

en sådan anpassning för högst 

900 miljoner utsläppsrätter. 

 Auktionerna ska utformas så att 

 a) verksamhetsutövarna, särskilt små 

och medelstora företag som omfattas av 

EU:s utsläppshandelssystem, har fullt och 

rättvist tillträde på likvärdiga grunder, 

 b) alla deltagare har tillgång till 

samma information samtidigt och inga 

deltagare kan undergräva 

auktionsförfarandet, 

 c) organisationen och deltagandet 

sker på ett kostnadseffektivt sätt och 

oskäliga administrativa kostnader 

undviks, och 

 d) små utsläppskällor kan få tillgång 

till utsläppsrätter.” 

 

Ändring  58 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led d a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 da) I punkt 4 ska följande stycke 

läggas till: 

 ”Vartannat år ska medlemsstaterna 

meddela kommissionen om 

urbruktagande av elproduktionskapacitet 

på sitt territorium till följd av nationella 

åtgärder. Kommissionen ska räkna ut hur 

många utsläppsrätter urbruktagandet 

motsvarar och underrätta 



 

 

medlemsstaterna om detta. 

Medlemsstaterna får annullera en 

motsvarande volym utsläppsrätter av den 

totala kvantitet som fördelats i enlighet 

med punkt 2.” 

 

Ändring  59 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led d b (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 5 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 db) Punkt 5 ska ersättas med följande: 

”5. Kommissionen ska övervaka att 

den europeiska koldioxidmarknaden 
fungerar väl. Kommissionen ska varje år 

lämna in en rapport till Europaparlamentet 

och till rådet om koldioxidmarknadens 

funktion, inklusive genomförandet av 

auktionerna, likviditeten och de volymer 

som sålts. Medlemsstaterna ska vid behov 

se till att all relevant information lämnas in 

till kommissionen åtminstone två månader 

innan kommissionen antar rapporten.” 

”5. Kommissionen ska övervaka att 

EU:s utsläppshandelssystem fungerar väl. 

Kommissionen ska varje år lämna in en 

rapport till Europaparlamentet och till rådet 

om dess funktion, inklusive genomförandet 

av auktionerna, likviditeten och de volymer 

som sålts. Rapporten ska också ta upp 

samverkan mellan EU:s 

utsläppshandelssystem och annan EU-

politik på klimat- och energiområdet, 

bland annat hur denna politik påverkar 

balansen mellan utbud och efterfrågan 

inom EU:s utsläppshandelssystem och 

hur den följer unionens klimat- och 

energimål för 2030 och 2050. I rapporten 

ska även beaktas risken för 

koldioxidläckage och konsekvenserna för 

investerandet inom unionen. 

Medlemsstaterna ska se till att all relevant 

information lämnas in till kommissionen 

åtminstone två månader innan 

kommissionen antar rapporten.” 

 

Ändring  60 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 1 – stycken 1 och 2 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

a) I punkt 1 ska andra stycket ersättas 

med följande: 

a) I punkt 1 ska första och andra 

styckena ersättas med följande: 

”Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 23. Den 

delegerade akten ska också föreskriva 

ytterligare tilldelning från reserven för nya 

deltagare för betydande 

produktionsökningar genom att tillämpa 

samma tröskelvärden och 

tilldelningsjusteringar som tillämpas i 

fråga om delvis upphörande av 

verksamhet. ” 

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 30b för att 

komplettera direktivet med 

unionstäckande och fullständigt 

harmoniserade åtgärder för tilldelning av 

de utsläppsrätter som avses i punkterna 4, 

5 och 7, inklusive eventuella 

bestämmelser som krävs för en 

harmoniserad tillämpning av punkt 19. 

Den delegerade akten ska också föreskriva 

ytterligare tilldelning från reserven för nya 

deltagare för betydande 

produktionsförändringar. Där ska i 

synnerhet föreskrivas att var gång 

produktionen minskar eller ökar med 10 

%, uttryckt som ett glidande medeltal av 

verifierade produktionsdata för de två 

föregående åren, jämfört med den 

produktionsverksamhet som rapporterats i 

enlighet med artikel 11, ska det göras en 

anpassning genom att motsvarande 

mängd utsläppsrätter placeras i eller 

frigörs från den reserv som avses i punkt 

7. 

 Vid utarbetandet av den delegerade akt 

som avses i första stycket ska 

kommissionen beakta att systemet inte får 

bli alltför administrativt tungrott och att 

missbruk av det måste förhindras.   Med 

tanke på detta får kommissionen, efter 

situationens krav, vara flexibel vid 

tillämpningen av de tröskelvärden som 

fastställs i denna punkt, när särskilda 

omständigheter påkallar detta. ” 

 

Ändring  61 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led a a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3 



 

 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 aa) Punkt 1 tredje stycket ska ersättas med 

följande: 

”Genom de åtgärder som avses i första 

stycket ska det i möjligaste mån fastställas 

gemenskapstäckande förhandsriktmärken 

för att garantera att tilldelningen sker på ett 

sätt som ger incitament till minskade 

växthusgasutsläpp och energieffektiv 

teknik genom att beakta de mest effektiva 

teknikerna, ersättningsmöjligheter, 

alternativa produktionsprocesser, 

högeffektiv kraftvärme, effektiv 

energiåtervinning från rökgaser, 

användande av biomassa samt avskiljning 

och lagring av CO2, om sådana 

möjligheter finns, och åtgärderna ska inte 

ge incitament till att öka utsläppen. Gratis 

tilldelning ska inte förekomma för någon 

typ av elproduktion, utom i de fall som 

omfattas av artikel 10c och för el som 

produceras från rökgaser.” 

”Genom de åtgärder som avses i första 

stycket ska det i möjligaste mån fastställas 

unionstäckande förhandsriktmärken för att 

garantera att tilldelningen sker på ett sätt 

som ger incitament till minskade 

växthusgasutsläpp och energieffektiv 

teknik genom att beakta de mest effektiva 

teknikerna, ersättningsmöjligheter, 

alternativa produktionsprocesser, 

högeffektiv kraftvärme, effektiv 

energiåtervinning från rökgaser, 

användande av biomassa, CCS och CCU, 

om sådana möjligheter finns, och 

åtgärderna ska inte ge incitament till att 

öka utsläppen. Gratis tilldelning ska inte 

förekomma för någon typ av elproduktion, 

utom i de fall som omfattas av artikel 10c 

och för el som produceras från rökgaser.” 

 

Ändring  62 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Riktmärkesvärdena för gratis tilldelning 

ska justeras så att man undviker 

oförutsedda vinster, och återspegla den 

tekniska utvecklingen under perioden 

2007–2008 och varje senare period för 

vilken gratis tilldelning fastställts i 

enlighet med artikel 11.1. Denna justering 

ska minska de riktmärkesvärden som 

fastställs i den akt som antas enligt artikel 

10a med 1 % av det värde som fastställts 

på grundval av uppgifter från 2007–2008 

för varje år mellan 2008 och mitten av 

den relevanta perioden för gratis 

tilldelning, såvida inte: 

Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 30b för att 

komplettera detta direktiv för att fastställa 

de reviderade riktmärkesvärdena för gratis 

tilldelning. Dessa akter ska följa de 

delegerade akter som antagits i enlighet 

med punkt 1 i denna artikel och ska 

uppfylla följande krav: 



 

 

 

Ändring  63 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – led -i (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 -i) För perioden 2021–2025 ska 

riktmärkesvärdena fastställas på grundval 

av de uppgifter som lämnats in i enlighet 

med artikel 11 avseende åren 2016–2017. 

 

Ändring  64 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – led -ia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 -ia) På grundval av en jämförelse 

mellan dels de riktmärkesvärden som 

grundar sig på dessa uppgifter, dels 

riktmärkesvärdet i kommissionens beslut 

2011/278/EU ska kommissionen fastställa 

den årliga minskningstakten för varje 

riktmärke och tillämpa den på 

riktmärkesvärdena för perioden 2013–

2020 med avseende på varje år mellan 

2008 och 2023 för att kunna fastställa 

riktvärdesmärkena för åren 2021–2025. 

 

Ändring  65 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – led i 

 

Kommissionens förslag Ändring 

i) kommissionen på grundval av de 

uppgifter som lämnats i enlighet med 

artikel 11 ska fastställa huruvida värdena 

i) Om, på grundval av de uppgifter 

som lämnats i enlighet med artikel 11, 

förbättringstakten uppgår till högst 0,25 



 

 

för varje riktmärke som beräknats utifrån 

principerna i artikel 10a skiljer sig från 

den årliga minskning som avses ovan med 

mer än 0,5 % av värdet för perioden 

2007–2008, uppåt eller nedåt, per år. I så 

fall ska riktmärkesvärdet justeras med 

antingen 0,5% eller 1,5% för varje år 

mellan 2008 och mitten av den period för 

vilken gratis tilldelning ska ges. 

% ska riktmärkesvärdet därför, för varje år 

mellan 2008 och 2023, minskas med 

denna procentandel under perioden 

2021–2025. 

 

Ändring  66 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändring 

ii) dessa riktmärkesvärden, genom 

undantag när det gäller 

riktmärkesvärdena för aromater, vätgas 

och syntesgas, ska justeras med samma 

procentsats som raffinaderiernas 

riktmärken för att garantera lika 

konkurrensvillkor för producenter av 

dessa produkter. 

ii) Om, på grundval av de uppgifter 

som lämnats i enlighet med artikel 11, 

förbättringstakten överskrider 1,75 % ska 

riktmärkesvärdet därför, för varje år 

mellan 2008 och 2023, minskas med 

denna procentandel under perioden 

2021–2025. 

 

Ändring  67 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 4  

 

Kommissionens förslag Ändring 

Kommissionen ska anta en 

genomförandeakt för detta ändamål i 

enlighet med artikel 22a.” 

utgår 

 

Ändring  68 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led b a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3a (nytt) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 ba) I punkt 2 ska följande stycke 

läggas till: 

 ”För perioden 2026–2030 ska 

riktmärkesvärdena fastställas på samma 

sätt, nämligen på grundval av de uppgifter 

som lämnats i enlighet med artikel 11 för 

åren 2021–2022 och med den årliga 

minskningstakten tillämpad på varje år 

mellan 2008 och 2028.” 

 

Ändring  69 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led b b (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 bb) I punkt 2 ska följande stycke 

läggas till: 

ii) dessa riktmärkesvärden, genom 

undantag när det gäller riktmärkesvärdena 

för aromater, vätgas och syntesgas, ska 

justeras med samma procentsats som 

raffinaderiernas riktmärken för att 

garantera lika konkurrensvillkor för 

producenter av dessa produkter. 

”dessa riktmärkesvärden, genom undantag 

när det gäller riktmärkesvärdena för 

aromater, vätgas och syntesgas, ska 

justeras med samma procentsats som 

raffinaderiernas riktmärken för att 

garantera lika konkurrensvillkor för 

producenter av dessa produkter.” 

 

Ändring  165 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led ba (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 bc) I punkt 3 ska följande stycke 

läggas till: 

Om inte annat följer av punkterna 4 och 8, 

och trots vad som sägs i artikel 10c, ska 

ingen fri tilldelning ges till elproducenter, 

avskiljningsanläggningar, 

Om inte annat följer av punkterna 4 och 8, 

och trots vad som sägs i artikel 10c, ska 

ingen fri tilldelning ges till elproducenter, 

avskiljningsanläggningar, 



 

 

transportledningar eller till lagringsplatser 

för koldioxid. 

transportledningar eller till lagringsplatser 

för koldioxid. Elproducenter som 

producerar el med rökgaser är inte 

elproducenter enligt artikel 3 u i detta 

direktiv. Vid referensvärdesberäkningar 

bör hänsyn tas till all koldioxid som ingår 

i de rökgaser som används för 

elproduktion. 

 

Ändring  70 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led bd (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 bd) Punkt 4 ska ersättas med följande: 

”4. Gratis tilldelning ska ges för 

fjärrvärme och högeffektiv kraftvärme 

enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 

förutsatt att det finns en ekonomiskt 

motiverad efterfrågan, med avseende på 

produktionen av värme eller kyla. 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.” 

”4. Gratis tilldelning ska ges för 

fjärrvärme och högeffektiv kraftvärme 

enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 

förutsatt att det finns en ekonomiskt 

motiverad efterfrågan, med avseende på 

produktionen av värme eller kyla.” 

 

Ändring  71 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led c 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändring 

I syfte att respektera den 

auktioneringsandel som anges i artikel 10 

ska, för varje år då summan av gratis 

utsläppsrätter inte når upp till den högsta 

nivån med beaktande av medlemsstatens 

auktioneringsandel, de utsläppsrätter som 

återstår för att nå upp till denna högsta nivå 

användas för att förhindra eller begränsa 

minskning av gratis tilldelning för att 

5. Om summan av gratis utsläppsrätter 

för ett visst år inte når upp till den högsta 

nivå som följer medlemsstatens 

auktioneringsandel enligt artikel 10.1 ska 

de utsläppsrätter som återstår för att nå upp 

till denna högsta nivå användas för att 

förhindra eller begränsa minskningen av 

gratis tilldelning under de följande åren. 

Om emellertid den högsta nivån nås ska en 



 

 

upprätthålla medlemsstatens 

auktioneringsandel under senare år. Om 

emellertid den högsta nivån nås ska 

gratistilldelningen justeras i enlighet med 

detta. Sådana justeringar ska göras på ett 

enhetligt sätt. 

mängd utsläppsrätter som motsvarar en 

minskning på upp till fem procentenheter 

av den andel utsläppsrätter som ska 

auktioneras ut av medlemsstaterna under 

hela den tioårsperiod som börjar den 

1 januari 2021 delas ut gratis till sektorer 

och delsektorer i enlighet med artikel 10b. 

Om emellertid denna minskning är 

otillräcklig för att möta efterfrågan från 

sektorerna eller delsektorerna i enlighet 

med artikel 10b ska gratistilldelningen 

justeras i enlighet med detta genom en 

enhetlig sektorsövergripande 

korrigeringsfaktor för sektorer vilkas 

handelsintensitet med tredjeländer 

underskrider 15 % eller vilkas 

kolintensitet underskrider 7 kg koldioxid 

per euro av deras bruttoförädlingsvärde. 

 

Ändring  72 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led d 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Medlemsstaterna ska införa ekonomiska 

åtgärder till förmån för sektorer eller 

delsektorer som är utsatta för en verklig 

risk för koldioxidläckage på grund av 

betydande indirekta kostnader som faktiskt 

uppstår från kostnader för utsläpp av 

växthusgaser som förs vidare till 

elpriserna, varvid hänsyn ska tas till 

eventuella effekter på den inre 

marknaden. Sådana ekonomiska åtgärder 

för att kompensera för delar av dessa 

kostnader ska vara förenliga med 

reglerna för statligt stöd. 

6. Ett centraliserat system på 

unionsnivå ska införas för att ge 

kompensation till sektorer eller delsektorer 

som är utsatta för en verklig risk för 

koldioxidläckage på grund av betydande 

kostnader för utsläpp av växthusgaser som 

förs vidare till elpriserna. 

 Kompensationen ska stå i rimlig 

proportion till de kostnader för 

växthusgasutsläpp som faktiskt förs 

vidare till elpriserna och ska tillämpas i 

enlighet med de kriterier som fastställts i 

de relevanta riktlinjerna för statligt stöd, 

för att både negativa effekter på den inre 

marknaden och överkompensation för de 



 

 

ådragna kostnaderna ska kunna 

undvikas. 

 Om kompensationsbeloppet inte är 

tillräckligt såsom kompensation för 

stödberättigande indirekta kostnader ska 

kompensationsbeloppet till alla 

stödberättigade anläggningar minskas på 

ett enhetligt sätt. 

 Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 30b för att 

komplettera detta direktiv för det ändamål 

som avses i denna punkt genom att införa 

arrangemang för grundandet av fonden 

och för dess funktion. 

 

Ändring  73 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led d a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 da) I punkt 6 ska ett nytt stycke 

införas: 

 Medlemsstaterna får också anta 

nationella ekonomiska åtgärder till 

förmån för sektorer eller delsektorer som 

är utsatta för en verklig risk för 

koldioxidläckage på grund av betydande 

indirekta kostnader som faktiskt uppstår 

från kostnader för utsläpp av 

växthusgaser som förs vidare till 

elpriserna, varvid hänsyn ska tas till 

eventuella effekter på den inre 

marknaden. Sådana ekonomiska åtgärder 

för att kompensera för delar av dessa 

kostnader ska vara förenliga med 

reglerna för statligt stöd och med artikel 

10.3 i detta direktiv. Dessa nationella 

åtgärder, i förening med det stöd som 

avses i första stycket, får varken 

överskrida den maximala 

kompensationsnivå som avses i de 

relevanta riktlinjerna för statligt stöd eller 

skapa nya snedvridningar av marknaden. 

De nuvarande taken för statligt stöd ska 



 

 

fortsätta att minska under hela 

handelsperioden. 

 

Ändring  74 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led e – led i 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 7 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Utsläppsrätter från det högsta årliga antal 

som anges i artikel 10a.5 i detta direktiv 

och som inte tilldelas gratis fram till 2020 

ska avsättas för nya deltagare och 

betydande produktionsökningar, 

tillsammans med 250 miljoner 

utsläppsrätter som placerats i reserven för 

marknadsstabilitet i enlighet med artikel 

1.3 i Europaparlamentets och rådets 

beslut (EU) 2015/... (*). 

7. 400 miljoner utsläppsrätter ska 

avsättas för nya deltagare och betydande 

produktionsökningar. 

 

Ändring  75 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led e – led i 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 7 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Från och med 2021 ska utsläppsrätter som 

inte har tilldelats anläggningar på grund av 

tillämpningen av punkterna 19 och 20 

tillföras reserven. 

Från och med 2021 och framåt ska alla 

utsläppsrätter som inte har tilldelats 

anläggningar på grund av tillämpningen av 

punkterna 19 och 20 tillföras reserven. 

 

Ändring  76 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led f – inledningen 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändring 

f) I punkt 8 ska första, andra och f) Punkt 8 ska ersättas med följande: 



 

 

tredje styckena ersättas med följande: 

 

Ändring  77 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led f – stycke 1 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

400 miljoner utsläppsrätter ska hållas 

tillgängliga för att, på unionens territorium, 

stödja innovation i teknik och processer 

med låga koldioxidutsläpp i de 

industrisektorer som anges i bilaga I, samt 

för att stimulera uppförandet och driften av 

kommersiella demonstrationsprojekt som 

syftar till miljösäker avskiljning och 

geologisk lagring (CCS) av koldioxid och 

demonstrationsprojekt för innovativa 

tekniker för förnybar energi. 

8.  600 miljoner utsläppsrätter ska 

hållas tillgängliga för att, på unionens 

territorium, uppbåda investeringar i 

innovation i teknik och processer med låga 

koldioxidutsläpp i de industrisektorer som 

anges i bilaga I, inklusive biobaserade 

material och produkter som ersätter 

koldioxidintensiva material, samt för att 

stimulera uppförandet och driften av 

kommersiella demonstrationsprojekt som 

syftar till miljösäker CCS och CCU och 

demonstrationsprojekt för innovativa 

tekniker för förnybar energi och 

energilagring på unionens territorium. 

 

Ändring  78 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led f 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Utsläppsrätterna ska göras tillgängliga för 

innovation i industritekniker och 

industriprocesser med låga 

koldioxidutsläpp och för stöd till 

demonstrationsprojekt för utveckling av en 

bred uppsättning innovativa tekniker för 

CCS och för förnybar energi som ännu inte 

är kommersiellt bärkraftiga på geografiskt 

spridda platser. För att främja innovativa 

projekt får stöd ges med upp till 60 % av 

de relevanta projektkostnaderna, varav upp 

till 40 % inte behöver vara beroende av den 

verifierade mängd växthusgasutsläpp som 

Utsläppsrätterna ska göras tillgängliga för 

innovation i industritekniker och 

industriprocesser med låga 

koldioxidutsläpp och för stöd till 

demonstrationsprojekt för utveckling av en 

bred uppsättning innovativa tekniker för 

förnybar energi, CCS och CCU som ännu 

inte är kommersiellt bärkraftiga. Projekten 

ska väljas ut på grundval av sin inverkan 

på energisystem eller industriprocesser 

inom en medlemsstat, en grupp 

medlemsstater eller unionen. För att 

främja innovativa projekt får stöd ges med 



 

 

kunna undvikas, förutsatt att de 

förutbestämda delmålen uppnås med hjälp 

av den teknik som används. 

upp till 75 % av de relevanta 

projektkostnaderna, varav upp till 60 % 

inte behöver vara beroende av den 

verifierade mängd växthusgasutsläpp som 

kunnat undvikas, förutsatt att de 

förutbestämda delmålen uppnås med hjälp 

av den teknik som används. 

Utsläppsrätterna ska tilldelas till projekt 

utgående från deras behov för att de 

förutbestämda delmålen ska kunna 

uppnås. 

 

Ändring  79 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led f 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Dessutom ska 50 miljoner outnyttjade 

utsläppsrätter från reserven för 

marknadsstabilitet som upprättats genom 

beslut (EU) 2015/... före 2021 komplettera 

kvarvarande befintliga medel enligt denna 

punkt för projekt som avses ovan, och 

användas för projekt i alla medlemsstater, 

inbegripet småskaliga projekt. Projekten 

ska väljas ut på grundval av objektiva och 

transparenta kriterier. 

Till följd av att medel från NER300-

utsläppsrättsauktioner för perioden 

mellan 2013 och 2020 inte använts ska 
dessutom 50 miljoner outnyttjade 

utsläppsrätter från reserven för 

marknadsstabilitet före 2021 och från och 

med 2018 komplettera kvarvarande 

befintliga medel enligt denna punkt för 

projekt som avses i första och andra 

styckena, och användas för projekt i alla 

medlemsstater, inbegripet småskaliga 

projekt. Projekten ska väljas ut på grundval 

av objektiva och transparenta kriterier, med 

beaktande av vilken relevans de har för 

minskningen av koldioxidutsläppen i de 

berörda sektorerna. 

 Projekt som stöds enligt detta stycke kan 

även få ytterligare stöd enligt första och 

andra styckena. 

 

Ändring  80 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led f 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 4 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 23. 

Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 30b för att 

komplettera detta direktiv med kriterier 

som ska användas för urvalet av projekt 

som är berättigade till de utsläppsrätter 

som avses i denna punkt, med vederbörligt 

beaktande av följande principer:  

 i) Projekten ska fokusera på 

utformning och utveckling av 

banbrytande lösningar och genomförande 

av demonstrationsprogram. 

 ii) Verksamheterna bör bedrivas nära 

marknaden i produktionsanläggningar 

för att demonstrera att banbrytande teknik 

kan övervinna hinder av såväl tekniskt 

som annat slag. 

 iii) Projekten ska ta sig an tekniska 

lösningar som kan ha många olika 

användningsområden och kan kombinera 

olika former av teknik. 

 iv) Lösningar och teknik ska helst 

kunna överföras inom sektorn och 

eventuellt till andra sektorer. 

 v) Projekt som förväntas medföra 

sådana utsläppsminskningar att det 

relevanta riktmärkesvärdet avsevärt 

underskrids ska prioriteras. 

Stödberättigade projekt ska antingen 

bidra till sådana utsläppsminskningar att 

de riktmärkesvärden som avses i punkt 2 

underskrids, eller i framtiden kunna 

medföra avsevärt lägre kostnader för en 

omställning till utsläppssnål 

energiproduktion. och 

 vi) CCU-projekt ska under hela sin 

livstid leda till nettominskningar av 

utsläpp och till fortgående lagring av 

koldioxid. 

 

Ändring  82 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led i a (nytt) 



 

 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 20 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 ia) Punkt 20 ska ersättas med 

följande: 

”20. Kommissionen ska i de 

bestämmelser som antas med stöd av punkt 

1 även inbegripa åtgärder för att definiera 

anläggningar vars verksamhet delvis har 

upphört eller vars kapacitet har minskat 

avsevärt och åtgärder för att, vid behov, i 

motsvarande grad anpassa antalet 

utsläppsrätter som ska tilldelas dem gratis.” 

”20. Kommissionen ska i de 

bestämmelser som antas med stöd av punkt 

1 även inbegripa åtgärder för att definiera 

anläggningar vars verksamhet delvis har 

upphört eller vars kapacitet har minskat 

avsevärt och åtgärder för att, vid behov, i 

motsvarande grad anpassa antalet 

utsläppsrätter som ska tilldelas dem gratis. 

 Dessa åtgärder ska tillhandahålla 

flexibilitet för industrisektorer där 

kapaciteten regelbundet överlåts mellan 

driftsanläggningar inom samma företag.” 

 

Ändring  83 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10b – rubriken 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

Åtgärder för att stödja vissa energiintensiva 

industrier i händelse av koldioxidläckage 

Åtgärder under en övergångsperiod för att 

stödja vissa energiintensiva industrier i 

händelse av koldioxidläckage 

 

 

Ändring  85 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10b – punkt 1 a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1a. Efter antagandet av översynen av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/27/EU* ska kommissionen ompröva 

andelen utsläppsminskningar i EU:s 



 

 

utsläppshandelssystem och 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 

406/2009/EG**. Ytterligare minskningar 

genom ett ökat energieffektivitetsmål ska 

användas för att skydda industrier med 

risk för koldioxid- eller 

investeringsläckage.  

 ____________ 

 * Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 

energieffektivitet, om ändring av 

direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU 

och om upphävande av direktiven 

2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 

14.11.2012, s. 1). 

 ** Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om 

medlemsstaternas insatser för att minska 

sina växthusgasutsläpp i enlighet med 

gemenskapens åtaganden om minskning 

av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 

140, 5.6.2009, s. 136). 

 

Ändring  144 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6  

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10b – led 1ba och 1bb (nya) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (1ba) I den rapport som kommissionen 

ska sammanställa i enlighet med 

artikel 28aa ska kommissionen följa upp 

artikel 6.2 i Parisavtalet genom att 

bedöma hur politiken för begränsning av 

klimatförändringarna utvecklats i 

tredjeländer och regioner, med inriktning 

också på marknadsbaserade strategier, 

samt hur denna politik påverkat det 

europeiska näringslivets konkurrenskraft. 

 (1bb) Om man i rapporten sluter sig till 

att det kvarstår en avsevärd risk för 

koldioxidläckage ska kommissionen, om 

så är lämpligt, lägga fram ett 

lagstiftningsförslag där det införs en 



 

 

koldioxidjustering vid gränserna som är 

fullt förenlig med WTO:s regler och som 

bygger på en genomförbarhetsstudie, som 

ska inledas när detta direktiv offentliggörs 

i EUT. Denna mekanism skulle leda till 

att importörer av produkter som 

produceras av de sektorer eller delsektorer 

som fastställs i enlighet med artikel 10a 

tas med i EU:s utsläppshandelssystem. 

 

Ändring  86 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10b – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Sektorer och delsektorer där 

produkten när deras handelsintensitet med 

tredjeländer multipliceras med deras 

utsläppsintensitet är över 0,18 får tas med i 

den grupp som avses i punkt 1, baserat på 

en kvalitativ bedömning med användning 

av följande kriterier: 

2. Sektorer och delsektorer där 

produkten när deras handelsintensitet med 

tredjeländer multipliceras med deras 

utsläppsintensitet är över 0,12 får tas med i 

den grupp som avses i punkt 1, baserat på 

en kvalitativ bedömning med användning 

av följande kriterier: 

a) I vilken utsträckning det är möjligt 

för enskilda anläggningar inom den 

berörda sektorn eller de berörda 

delsektorerna att minska sina 

utsläppsnivåer eller sin elkonsumtion. 

a) I vilken utsträckning det är möjligt 

för enskilda anläggningar inom den 

berörda sektorn eller de berörda 

delsektorerna att minska sina 

utsläppsnivåer eller sin elkonsumtion, med 

beaktande av vilka ökade 

produktionskostnader det medför. 

b) Nuvarande och förutsedda 

marknadsvillkor. 

b) Nuvarande och förutsedda 

marknadsvillkor. 

c) Vinstmarginal som en potentiell 

indikator för beslut om långsiktiga 

investeringar eller utlokalisering. 

c) Vinstmarginal som en potentiell 

indikator för beslut om långsiktiga 

investeringar eller utlokalisering. 

 ca) Råvaror som säljs på 

världsmarknaden till ett allmänt 

referenspris. 

 

Ändring  87 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 



 

 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10b – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Andra sektorer och delsektorer 

anses kunna föra vidare mer av 

kostnaderna för utsläppsrätter till 

produktpriset, och ska tilldelas gratis 

utsläppsrätter för perioden fram till 2030 

motsvarande 30 % av den mängd som 

fastställs i enlighet med de åtgärder som 

antagits enligt artikel 10a. 

3. Fjärrvärmesektorn anses kunna 

föra vidare mer av kostnaderna för 

utsläppsrätter till produktpriset, och ska 

tilldelas gratis utsläppsrätter för perioden 

fram till 2030 motsvarande 30 % av den 

mängd som fastställs i enlighet med de 

åtgärder som antagits enligt artikel 10a. 

Andra sektorer och delsektorer ska inte få 

någon gratis tilldelning. 

 

Ändring  88 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10b – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

4. Senast den 31 december 2019 ska 

kommissionen i enlighet med artikel 23 

anta en delegerad akt för de föregående 

punkterna för verksamheter med en 4-

siffrig nivå (Nace-kod 4) i fråga om punkt 

1, utgående från uppgifter för de tre 

senaste tillgängliga kalenderåren. 

4. Senast den 31 december 2019 ska 

kommissionen i enlighet med artikel 23 

anta delegerade akter enligt artikel 30b för 

att komplettera detta direktiv med 

avseende på punkt 1 när det gäller 
verksamheter med en 4-siffrig nivå (Nace-

kod 4), eller, när det är befogat utgående 

från objektiva kriterier som utvecklats av 

kommissionen, på relevant detaljnivå 

utgående från offentliga och 

sektorsspecifika uppgifter för de 

verksamheter som omfattas av EU:s 

utsläppshandelssystem. 

Handelsintensiteten ska bedömas 
utgående från uppgifter för de fem senaste 

tillgängliga kalenderåren. 

 

Ändring  89 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 1 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Genom undantag från artikel 10a.1–

10a.5 får medlemsstater, som 2013 hade en 

BNP per capita uttryckt i euro till 

marknadspriser under 60 % av 

unionsgenomsnittet, under en 

övergångsperiod ge gratis tilldelning till 

anläggningar för elproduktion för 

moderniseringen av energisektorn. 

1. Genom undantag från artikel 10a.1–

10a.5 får medlemsstater, som 2013 hade en 

BNP per capita uttryckt i euro till 

marknadspriser under 60 % av 

unionsgenomsnittet, under en 

övergångsperiod ge gratis tilldelning till 

anläggningar för elproduktion för 

modernisering, diversifiering och en 

hållbar omställning av energisektorn. 

Detta undantag ska upphöra den 

31 december 2030. 

 

Ändring  90 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1a. Medlemsstater som inte är 

stödberättigade enligt punkt 1 men som 

2014 hade en BNP per capita uttryckt i 

euro till marknadspriser under 60 % av 

unionsgenomsnittet får också använda sig 

av undantaget i föregående punkt, upp till 

den totala kvantitet som avses i punkt 4, 

förutsatt att motsvarande antal 

utsläppsrätter överförs till 

moderniseringsfonden och intäkterna 

används för stöd till investeringar i 

enlighet med artikel 10d. 

 

Ändring  91 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1b. Medlemsstater som enligt denna 

artikel får ge gratis tilldelning till 



 

 

energiproduktionsanläggningar får välja 

att överföra motsvarande antal 

utsläppsrätter eller en del av dem till 

moderniseringsfonden och tilldela dem i 

enlighet med bestämmelserna i 

artikel 10d. I sådana fall ska de 

underrätta kommissionen innan 

överföringen görs. 

 

Ändring  92 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändring 

b) garantera att endast sådana projekt 

som bidrar till diversifiering av 

energimixen och leveranskällorna, den 

nödvändiga omstruktureringen, 

miljöuppgradering och anpassning av 

infrastruktur, ren teknik och 

moderniseringen av energiproduktions-, 

energiöverförings- och 

energidistributionssektorerna är berättigade 

att lämna anbud, 

b) garantera att endast sådana projekt 

som bidrar till diversifiering av 

energimixen och leveranskällorna, den 

nödvändiga omstruktureringen, 

miljöuppgradering och anpassning av 

infrastruktur, ren teknik (såsom teknik för 

förnybar energi, eller moderniseringen av 

energiproduktionssektorn, fjärrvärmenät, 

energieffektivitet, energilagring, samt 
energiöverförings- och 

energidistributionssektorerna är berättigade 

att lämna anbud, 

 

Ändring  93 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändring 

c) fastställa tydliga, objektiva, 

transparenta och icke-diskriminerande 

urvalskriterier för rangordning av projekt, 

för att se till att sådana projekt väljs ut som 

c) fastställa tydliga, objektiva, 

transparenta och icke-diskriminerande 

urvalskriterier som överensstämmer med 

unionens klimat- och energipolitiska mål 

för 2050, för rangordning av projekt, för att 

se till att sådana projekt väljs ut som 

 



 

 

Ändring  94 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i 

 

Kommissionens förslag Ändring 

i) på grundval av en kostnads-

nyttoanalys garanterar positiva nettovinster 

i form av minskade utsläpp, och leder till 

en förutbestämd avsevärd minskning av 

koldioxidutsläppen, 

i) på grundval av en kostnads-

nyttoanalys garanterar positiva nettovinster 

i form av minskade utsläpp, och leder till 

en förutbestämd avsevärd minskning av 

koldioxidutsläppen som står i proportion 

till projektens storlek. Där projekten 

gäller elproduktion får de totala 

växthusgasutsläppen per kilowattimme el 

som produceras i anläggningen inte 

överstiga 450 gram, uttryckt i 

koldioxidekvivalenter, efter att projektet 

slutförts. Senast den 1 januari 2021 ska 

kommissionen anta en delegerad akt 

enligt artikel 30b för att ändra detta 

direktiv genom att för projekt med 

anknytning till värmeproduktion fastställa 

de högsta sammanlagda 

växthusgasutsläpp som inte får 

överskridas per kilowattimme värme som 

produceras i den anläggningen. 

 

Ändring  95 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led c – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändring 

ii) är kompletterande, uppenbart svarar 

mot behov av ersättning eller 

modernisering och inte leder till en 

marknadsdriven ökning av efterfrågan på 

energi, 

ii) är kompletterande, trots att de kan 

användas för uppnåendet av de relevanta 

mål som fastställts enligt ramen för 

klimat- och energipolitiken fram till 2030, 
uppenbart svarar mot behov av ersättning 

eller modernisering och inte leder till en 

marknadsdriven ökning av efterfrågan på 

energi, 

 



 

 

Ändring  96 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led c – led iii a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 iiia) varken bidrar till ny koleldad 

elproduktionskapacitet eller ökar 

kolberoendet. 

 

Ändring  97 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Senast den 30 juni 2019 ska varje 

medlemsstat som avser att utnyttja 

möjligheten till gratis tilldelning 

offentliggöra en detaljerad nationell ram 

som beskriver det konkurrensutsatta 

anbudsförfarandet och urvalskriterierna, 

för synpunkter från alla berörda parter. 

Senast den 30 juni 2019 ska varje 

medlemsstat som avser att utnyttja 

möjligheten till gratis tilldelning under en 

övergångsperiod, för modernisering av 

energisektorn genom ett anbudsförfarande 

offentliggöra en detaljerad nationell ram 

som beskriver det konkurrensutsatta 

anbudsförfarandet och urvalskriterierna, 

för synpunkter från alla berörda parter. 

 

Ändring  98 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Om investeringar till ett värde av mindre 

än 10 miljoner euro får stöd genom gratis 

tilldelning ska medlemsstaten välja ut 

projekt utifrån objektiva och öppna 

kriterier. Resultaten av urvalsförfarandet 

ska offentliggöras så att allmänheten får 

möjlighet att yttra sig. Mot denna 

Om investeringar till ett värde av mindre 

än 10 miljoner EUR får stöd genom gratis 

tilldelning ska medlemsstaten välja ut 

projekt utifrån objektiva och öppna 

kriterier, som står i konsekvens med 

uppnåendet av unionens långsiktiga 

klimat- och energimål. Dessa kriterier ska 



 

 

bakgrund ska den berörda medlemsstaten 

senast den 30 juni 2019 utarbeta och till 

kommissionen överlämna en förteckning 

över investeringar. 

vara föremål för offentligt samråd, för att 

säkerställa fullständig transparens och 

åtkomst till relevanta dokument, och till 

fullo återspegla de berörda parternas 

synpunkter. Resultaten av 

urvalsförfarandet ska offentliggöras för 

offentligt samråd. Mot denna bakgrund 

ska den berörda medlemsstaten senast den 

30 juni 2019 utarbeta och till 

kommissionen överlämna en förteckning 

över investeringar. 

 

Ändring  99 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Värdet på de planerade 

investeringarna ska minst motsvara 

marknadsvärdet för gratistilldelningen, 

samtidigt som hänsyn tas till behovet av att 

begränsa direkt kopplade prisökningar. 

Marknadsvärdet ska vara genomsnittspriset 

på utsläppsrätter på den gemensamma 

auktionsplattformen under föregående 

kalenderår. 

3. Värdet på de planerade 

investeringarna ska minst motsvara 

marknadsvärdet för gratistilldelningen, 

samtidigt som hänsyn tas till behovet av att 

begränsa direkt kopplade prisökningar. 

Marknadsvärdet ska vara genomsnittspriset 

på utsläppsrätter på den gemensamma 

auktionsplattformen under föregående 

kalenderår. Upp till 75 % av de relevanta 

kostnaderna för en investering kan 

komma i fråga för stöd. 

 

Ändring  100 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändring 

6. Medlemsstaterna ska kräva att de 

elproducenter och nätoperatörer som 

tilldelats gratis utsläppsrätter senast den 28 

februari varje år rapporterar om 

genomförandet av sina utvalda 

investeringar. Medlemsstaterna ska 

6. Medlemsstaterna ska kräva att de 

energiproducenter och nätoperatörer som 

tilldelats gratis utsläppsrätter senast den 31 

mars varje år rapporterar om 

genomförandet av sina utvalda 

investeringar, inbegripet balansräkningen 



 

 

rapportera om detta till kommissionen, som 

ska offentliggöra rapporterna. 
mellan gratis tilldelning och de 

investeringsutgifter som uppstått, samt om 

vilka  typer av investeringar som fått stöd 

och om hur målen i punkt 2 första stycket 

b uppnåtts. Medlemsstaterna ska 

rapportera om detta till kommissionen, som 

ska göra rapporterna offentligt 

tillgängliga. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska övervaka och 

analysera vilka möjligheter till arbitrage 

det finns när det gäller tröskelvärdet på 

10 miljoner euro för små projekt och, 

genom att föreskriva att endast en enda 

investering i samma anläggning kan 

komma i fråga för stöd, förhindra att en 

investering oskäligen uppdelas på mindre 

projekt. 

 

Ändring  101 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 6 a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 6a. Vid skälig misstanke om 

regelstridigheter eller om en medlemsstat 

inte avlagt rapport enligt bestämmelserna 

i punkterna 2–6 får kommissionen 

genomföra en oberoende utredning, vid 

behov med bistånd från avtalad tredje 

part. Kommissionen ska också utreda 

andra möjliga överträdelser, såsom att det 

tredje energipaketet inte genomförts. Den 

berörda medlemsstaten ska ge all 

investeringsinformation och bereda allt 

tillträde som behövs för utredningen, 

inklusive tillträde till anläggningar och 

byggarbetsplatser. Kommissionen ska 

offentliggöra en rapport om denna 

utredning. 

 

Ändring  102 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 



 

 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 6 b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 6b. Om unionens klimat- och 

energilagstiftning, inbegripet det tredje 

energipaketet, överträds eller om 

kriterierna i denna artikel inte uppfylls, 

får kommissionen kräva att 

medlemsstaten undanhåller gratis 

tilldelning. 

Ändring  149 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10d – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag  

Ändring 

1. En fond för att stödja investeringar i 

moderniseringen av energisystem och 

förbättra energieffektiviteten i 

medlemsstater med en BNP per capita som 

understiger 60 % av genomsnittet i EU 

2013 ska inrättas för perioden 2021–2030 

och finansieras i enlighet med artikel 10. 

1. En fond för att stödja och uppbåda 

investeringar i moderniseringen av 

energisystem, inklusive fjärrvärme, och 

förbättra energieffektiviteten i 

medlemsstater med en BNP per capita som 

understiger 60 % av genomsnittet i EU 

under 2013 eller 2014 eller 2015 ska 

inrättas för perioden 2021–2030 och 

finansieras i enlighet med artikel 10. 

 

Ändring  104 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10d – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

De investeringar som får stöd ska vara 

förenliga med syftena med detta direktiv 

och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar. 

De investeringar som får stöd ska följa 

principerna om öppenhet, icke-

diskriminering, likabehandling och sund 

ekonomisk förvaltning, samt erbjuda 

bästa valuta för pengarna. De ska vara 

förenliga med syftena med detta direktiv, 

unionens långsiktiga klimat- och 

energimål och Europeiska fonden för 



 

 

strategiska investeringar, varjämte de 

 i) Ska bidra till energibesparingar, 

system för förnybar energi, energilagring 

och elsammanlänkning, samt till 

sektorerna för överföring och 

distribution; där projekten gäller 

elproduktion får de totala 

växthusgasutsläppen per kilowattimme el 

som produceras i anläggningen inte 

överstiga 450 gram, uttryckt i 

koldioxidekvivalenter, efter att projektet 

slutförts. Kommissionen ska senast den 

1 januari 2021 anta en delegerad akt 

enligt artikel 30b för att ändra detta 

direktiv genom att för projekt med 

anknytning till värmeproduktion fastställa 

de högsta sammanlagda 

växthusgasutsläpp som inte får 

överskridas per kilowattimme värme som 

produceras i den anläggningen. 

 ii) På grundval av en kostnads-

nyttoanalys ska säkerställa positiva 

nettovinster i form av minskade utsläpp, 

och leda till en förutbestämd avsevärd 

minskning av koldioxidutsläppen. 

 iii) Ska vara kompletterande, trots att 

de kan användas för uppnåendet av de 

relevanta mål som fastställs enligt ramen 

för klimat- och energipolitiken fram till 

2030, uppenbart svara mot behov av 

ersättning eller modernisering och inte 

leda till en marknadsdriven ökning av 

efterfrågan på energi. 

 iv) Inte får bidra till ny koleldad 

elproduktionskapacitet eller ökat 

kolberoende. 

 

Ändring  105 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Kommissionen ska hålla uppsikt över 



 

 

kraven i denna punkt, med hänsyn tagen 

till EIB:s klimatstrategi. Om teknikens 

utveckling lett till att ett eller flera av 

kraven i denna punkt blivit irrelevant ska 

kommissionen senast 2024 anta en 

delegerad akt enligt artikel 30b för att 

ändra detta direktiv med nya eller 

uppdaterade krav. 

 

Ändring  106 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10d – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Fonden ska också finansiera 

småskaliga projekt för investeringar i 

moderniseringen av energisystem och 

energieffektivitet. För detta ändamål ska 

investeringsstyrelsen utarbeta riktlinjer och 

urvalskriterier för dessa projekt. 

2. Fonden ska också finansiera 

småskaliga projekt för investeringar i 

moderniseringen av energisystem och 

energieffektivitet. För detta ändamål ska 

dess investeringsstyrelse utarbeta riktlinjer 

för investeringar och urvalskriterier för 

dessa projekt, i linje med målen för detta 

direktiv och med kriterierna som anges i 

punkt 1 i denna artikel. Dessa riktlinjer 

och urvalskriterier ska göras offentligt 

tillgängliga. 

 Vid tillämpningen av denna punkt avses 

med ett småskaligt investeringsprojekt ett 

projekt som finansieras genom lån som 

tillhandahålls av en nationell 

utvecklingsbank eller via bidrag för 

genomförandet av ett nationellt program 

med specifika mål i linje med målen för 

moderniseringsfonden, under 

förutsättning att inte mer än 10 % av 

medlemsstaternas andel som anges i 

bilaga IIb används. 

 

Ändring  107 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10c – punkt 3a (ny) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 3a. Varje stödmottagande medlemsstat 

som beslutat att bevilja gratis tilldelning 

under en övergångsperiod, i enlighet med 

artikel 10c, får överföra dessa 

utsläppsrätter till sin andel av den 

moderniseringsfond som fastställs i bilaga 

IIb, och tilldela dem i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 10d. 

 

Ändring  108 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10d – punkt 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

4. Fonden ska styras av en 

investeringsstyrelse och en 

förvaltningskommitté, som ska bestå av 

företrädare för de stödmottagande 

medlemsstaterna, kommissionen, EIB och 

tre företrädare som väljs av de övriga 

medlemsstaterna för en period på fem år. 

Investeringsstyrelsen ska ansvara för att 

fastställa en investeringspolitik på 

unionsnivå, lämpliga 

finansieringsinstrument och 

urvalskriterier för investeringar.  

4. De stödmottagande 

medlemsstaterna ska ansvara för fondens 

styrelse och ska tillsammans inrätta en 

investeringsstyrelse, som ska bestå av en 

företrädare per stödmottagande 

medlemsstat, kommissionen, EIB och tre 

observatörer från berörda parter, såsom 

industriförbund, fackföreningar eller 

icke-statliga organisationer). 

Investeringsstyrelsen ska ansvara för att 

fastställa en investeringspolitik på 

unionsnivå, som står i konsekvens med 

kraven i denna artikel och med unionens 

politik, samt fatta beslut om investeringar. 

 En rådgivande nämnd, som är oberoende 

av investeringsstyrelsen, ska inrättas. Den 

rådgivande nämnden ska bestå av tre 

företrädare för de stödmottagande 

medlemsstaterna, tre företrädare för 

medlemsstater som inte får stöd, en 

företrädare för kommissionen, en 

företrädare för EIB och en företrädare 

för Europeiska banken för 

återuppbyggnad och utveckling (EBRD), 

vilka valts för en period av fem år. Den 

rådgivande nämndens företrädare ska ha 

en hög grad av relevant 

marknadserfarenhet av 



 

 

projektstrukturering och 

projektfinansiering. Den rådgivande 

nämnden ska ge råd och 

rekommendationer till 

investeringsstyrelsen om huruvida projekt 

kan komma i fråga för urval, om 

investerings- och finansieringsbeslut, och 

om eventuellt ytterligare 

projektutvecklingsstöd, efter situationens 

krav. 

Förvaltningskommittén ska ansvara för den 

dagliga ledningen av fonden. 
En förvaltningskommitté ska inrättas. 

Förvaltningskommittén ska ansvara för den 

dagliga ledningen av fonden. 

 

Ändring  109 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10d – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Investeringsstyrelsen ska välja en 

företrädare för kommissionen som 
ordförande. Investeringsstyrelsen ska 

sträva efter att fatta beslut enhälligt. Om 

investeringsstyrelsen inte kan fatta beslut 

enhälligt inom en tidsfrist som 

ordföranden fastställt ska styrelsen fatta 

beslut med enkel majoritet. 

Investeringsstyrelsens ordförande ska 

väljas bland styrelsens ledamöter för en 

ettårsperiod. Investeringsstyrelsen ska 

sträva efter att fatta beslut enhälligt. Den 

rådgivande nämnden ska anta sina 

yttranden med enkel majoritet. 

 

Ändring  110 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10d – punkt 4 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Förvaltningskommittén ska bestå av 

företrädare som utses av 
investeringsstyrelsen. 

Förvaltningskommitténs beslut ska fattas 

med enkel majoritet. 

Investeringsstyrelsen, den rådgivande 

nämnden och förvaltningskommittén ska 

fungera med öppenhet och insyn. 

Styrelsens och nämndens 

sammanträdesprotokoll ska 

offentliggöras. Investeringsstyrelsens och 

den rådgivande nämndens 



 

 

sammansättning ska offentliggöras, och 

ledamöternas meritförteckningar och 

intresseförklaringar ska offentliggöras 

och regelbundet uppdateras. 

Investeringsstyrelsen och den rådgivande 

nämnden ska fortlöpande se efter att det 

inte föreligger några intressekonflikter. 

Den rådgivande nämnden ska var sjätte 

månad för Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen lägga fram en förteckning 

över rådgivningen till projekten. 

 

Ändring  111 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10d – punkt 4 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Om EIB rekommenderar att inte finansiera 

en investering och redovisar skälen till 

denna rekommendation, ska ett beslut 

endast antas om en majoritet på två 

tredjedelar av samtliga ledamöter röstar 

för. Den medlemsstat där investeringen 

äger rum och EIB ska i sådana fall inte ha 

rätt att avge en röst. De båda föregående 

meningarna ska inte tillämpas på små 

projekt som finansieras genom lån som 

tillhandahålls av en nationell 

utvecklingsbank eller via bidrag för 

genomförandet av ett nationellt program 

med specifika mål i linje med målen för 

moderniseringsfonden, under 

förutsättning att inte mer än 10 % av 

medlemsstaternas andel som anges i 

bilaga IIb används under programmet. 

Om EIB rekommenderar den rådgivande 

nämnden att inte finansiera en investering 

och redovisar skälen till varför 

investeringen inte stämmer överens med 

den investeringspolitik som antagits av 

investeringsstyrelsen och 

urvalskriterierna i punkt 1, ska ett 

tillstyrkande antas endast om en majoritet 

på två tredjedelar av samtliga ledamöter 

röstar för. Den medlemsstat där 

investeringen äger rum och EIB ska i 

sådana fall inte ha rätt att avge en röst. 

 

Ändring  112 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 5 – inledningen 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

5. De stödmottagande 

medlemsstaterna ska årligen rapportera till 

förvaltningskommittén om investeringar 

som finansieras genom fonden. Rapporten 

ska offentliggöras och ska innehålla 

följande: 

5. De stödmottagande 

medlemsstaterna ska årligen rapportera till 

investeringsstyrelsen och den rådgivande 

nämnden om investeringar som finansieras 

genom fonden. Rapporten ska göras 

offentligt tillgänglig och ska innehålla 

följande: 

 

Ändring  113 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10d – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändring 

6. Varje år ska förvaltningskommittén 

rapportera till kommissionen om 

erfarenheter av utvärdering och urval av 

investeringar. Kommissionen ska senast 

den 31 december 2024 se över den grund 

på vilken projekt väljs ut och vid behov 

lämna förslag till förvaltningskommittén. 

6. Varje år ska den rådgivande 

nämnden rapportera till kommissionen om 

erfarenheter av utvärdering och urval av 

investeringar. Kommissionen ska senast 

den 31 december 2024 se över den grund 

på vilken projekt väljs ut och vid behov 

lämna förslag till investeringsstyrelsen och 

den rådgivande nämnden. 

 

Ändring  114 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10d – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändring 

7. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter enligt artikel 23 

för att genomföra denna artikel. 

7. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 30b för 

att komplettera detta direktiv med 

närmare bestämmelser för att 

moderniseringsfonden ska fungera 

effektivt. 

 



 

 

Ändring  115 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (8a) Följande stycke skall läggas till i 

artikel 11.1: 

 ”Från och med 2021 ska medlemsstaterna 

också säkerställa att varje 

verksamhetsutövare varje kalenderår 

rapporterar produktionsverksamheten, för 

att tilldelningen ska kunna anpassas i 

enlighet med artikel 10a.7.” 

 

Ändring  116 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8b (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 11 – punkt 3 a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (8b) I artikel 11 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”3a. Vid skälig misstanke om 

regelstridigheter eller om en medlemsstat 

inte tillhandahåller förteckningen och 

informationen i punkterna 1–3 kan 

kommissionen starta en oberoende 

utredning, vid behov med bistånd från en 

avtalad tredje part. Den berörda 

medlemsstaten ska ge all information och 

bereda allt tillträde som behövs för 

utredningen, inklusive tillträde till 

anläggningar och produktionsdata. 

Kommissionen ska respektera samma 

sekretess för kommersiellt känsliga 

uppgifter som den berörda medlemsstaten 

och offentliggöra en rapport om 

utredningen.” 

 



 

 

Ändring  117 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 10 a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 12 – punkt 3 a 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (10a) Artikel 12.3a ska ersättas med 

följande: 

”3a. Skyldigheten att överlämna 

utsläppsrätter ska inte gälla i förhållande 

till utsläpp som verifierats som avskilda 

och transporterade för permanent lagring 

till en anläggning som har giltigt tillstånd i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 

2009 om geologisk lagring av koldioxid1.” 

”3a. Skyldigheten att överlämna 

utsläppsrätter ska inte gälla i förhållande 

till utsläpp som verifierats som avskilda 

och transporterade för permanent lagring 

till en anläggning som har giltigt tillstånd i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 

2009 om geologisk lagring av koldioxid1, 

och inte heller i förhållande till utsläpp 

som verifierats som avskilda och/eller 

återanvända i en tillämpning som 

säkerställer att koldioxiden varaktigt 

binds för avskiljnings- och 

återanvändningsändamål.” 

 

Ändring  118 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 12 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 14 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(12) I artikel 14.1 ska andra stycket 

ersättas med följande: 

(12) I artikel 14 ska punkt 1 ersättas 

med följande: 

”Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 23.” 

”1. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 30b för 

att komplettera detta direktiv med 

närmare bestämmelser för övervakning 

och rapportering av utsläpp och, när så är 

lämpligt, verksamhetsuppgifter från de 

verksamheter som förtecknas i bilaga I, 

övervakning och rapportering av 

uppgifter om tonkilometer vid 

tillämpningen av artikel 3e eller 3f, vilken 

ska baseras på de principer för 

övervakning och rapportering som 



 

 

fastställs i bilaga IV, samt i övervaknings- 

och rapporteringskraven för olika 

växthusgaser, angivande av den globala 

uppvärmningspotentialen för respektive 

växthusgas. 

 Senast den 31 december 2018 ska 

kommissionen anpassa befintliga regler 

om övervakning och rapportering av 

utsläpp som fastställs i kommissionens 

förordning (EU) nr 601/2012* för att 

avlägsna rättsliga hinder för investeringar 

i nyare teknik med låga koldioxidutsläpp 

såsom avskiljning och användning av 

koldioxid (CCU). Dessa nya regler ska 

gälla för all CCU-teknik från och med 

den 1 januari 2019. 

 I sistnämnda förordning ska även 

förenklade övervaknings-, rapporterings- 

och verifieringsförfaranden fastställas för 

små utsläppskällor.” 

 ____________________ 

 * Kommissionens förordning (EU) nr 

601/2012 av den 21 juni 2012 om 

övervakning och rapportering av 

växthusgasutsläpp i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/87/EG (EUT L 181, 12.7.2012, 

s. 30). 

 

Ändring  119 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 15 – stycken 4 och 5 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(13) I artikel 15 ska femte stycket 

ersättas med följande: 

(13) I artikel 15 ska fjärde och femte 

styckena ersättas med följande: 

”Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 23.” 

”Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 30b för att 

komplettera detta direktiv med närmare 

bestämmelser om verifiering av 

utsläppsrapporter på grundval av 

principerna i bilaga V och om 

ackreditering av och tillsyn över 



 

 

kontrollörer. Där ska ingå villkor för 

ackreditering och återkallande av 

ackreditering, ömsesidigt erkännande 

och, i tillämpliga fall, 

sakkunnigbedömning av 

ackrediteringsorgan.” 

 

Ändring  120 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 16 – punkt 7 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (13a) Artikel 16.7 ska ersättas med 

följande: 

7.  När en sådan begäran som avses i 

punkt 5 riktas till kommissionen ska 

kommissionen informera de övriga 

medlemsstaterna genom deras företrädare i 

den kommitté som avses i artikel 23.1 i 

enlighet med kommitténs arbetsordning. 

7.  När en sådan begäran som avses i 

punkt 5 riktas till kommissionen ska 

kommissionen informera de övriga 

medlemsstaterna genom deras företrädare i 

den kommitté som avses i artikel 30c.1 i 

enlighet med kommitténs arbetsordning. 

 

Ändring  121 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 14 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 16 – punkt 12 

 

Kommissionens förslag Ändring 

12. Vid behov ska detaljerade regler 

fastslås för de förfaranden som avses i 

denna artikel. Dessa genomförandeakter 

ska antas i enlighet med det förfarande 

som avses i artikel 22a. 

12. Vid behov ska detaljerade regler 

fastslås för de förfaranden som avses i 

denna artikel. Dessa genomförandeakter 

ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

30c.2. 

 

Ändring  122 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 15 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 19 – punkt 3 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(15) I artikel 19.3 ska tredje meningen 

ersättas med följande: 

(15) Artikel 19.3 ska ersättas med 

följande: 

”Den ska även innehålla bestämmelser om 

genomförande av regler om ömsesidigt 

erkännande av utsläppsrätter inom ramen 

för avtal om att koppla samman system för 

handel med utsläppsrätter.” Kommissionen 

ska ges befogenhet att anta delegerade 

akter enligt artikel 23.” 

”3. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 30b 

för att komplettera detta direktiv med 

närmare bestämmelser om införande av 

ett standardiserat och säkert system av 

register i form av standardiserade 

elektroniska databaser som innehåller 

gemensamma uppgifter för spårning av 

utfärdande, innehav, överlåtelse och 

annullering av utsläppsrätter, för att i 

förekommande fall ge allmänheten 

tillgång till register, garantera sekretess 

och se till att inga överlåtelser genomförs 

som är oförenliga med skyldigheter enligt 

Kyotoprotokollet. De delegerade akterna 

ska också omfatta bestämmelser om 

användningen och identifieringen av 

CER och ERU i EU:s 

utsläppshandelssystem samt om 

övervakning av användningens 

omfattning. Dessa akter ska även 

innehålla bestämmelser för att genomföra 

regler om ömsesidigt erkännande av 

utsläppsrätter inom ramen för avtal om att 

koppla samman system för handel med 

utsläppsrätter.”  

 

Ändring  123 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 15 a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 21 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (15a) I artikel 21 ska punkt 1 ersättas 

med följande: 

”1. Medlemsstaterna skall varje år 

överlämna en rapport till kommissionen 

om tillämpningen av detta direktiv. I 

rapporten ska särskild uppmärksamhet 

ägnas metoderna för tilldelning av 

”1. Medlemsstaterna skall varje år 

överlämna en rapport till kommissionen 

om tillämpningen av detta direktiv. I 

rapporten ska särskild uppmärksamhet 

ägnas metoderna för tilldelning av 



 

 

utsläppsrätter, förandet av register, 

tillämpningen av 

genomförandebestämmelserna för 

övervakning och rapportering, verifiering 

och ackreditering samt frågor som gäller 

efterlevnaden av detta direktiv och 

eventuell beskattning av utsläppsrätter. 

Den första rapporten skall skickas till 

kommissionen senast den 30 juni 2005. 

Den skall sammanställas på grundval av ett 

frågeformulär eller en mall som skall 

utformas av kommissionen i enlighet med 

förfarandet i artikel 6 i direktiv 

91/692/EEG. Detta frågeformulär eller 

denna mall skall sändas till 

medlemsstaterna minst sex månader innan 

tidsfristen för inlämnandet av den första 

rapporten löper ut.” 

utsläppsrätter, ekonomiska åtgärder i 

enlighet med artikel 10a.6, förandet av 

register, tillämpningen av 

genomförandebestämmelserna för 

övervakning och rapportering, verifiering 

och ackreditering samt frågor som gäller 

efterlevnaden av detta direktiv och 

eventuell beskattning av utsläppsrätter. 

Den första rapporten skall skickas till 

kommissionen senast den 30 juni 2005. 

Den skall sammanställas på grundval av ett 

frågeformulär eller en mall som skall 

utformas av kommissionen i enlighet med 

förfarandet i artikel 6 i direktiv 

91/692/EEG. Detta frågeformulär eller 

denna mall skall sändas till 

medlemsstaterna minst sex månader innan 

tidsfristen för inlämnandet av den första 

rapporten löper ut.” 

 

Ändring  124 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 15 b (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 21 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (15b) I artikel 21 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”2a. Rapporten ska, med hjälp av data 

som tillhandahålls av det samarbete som 

avses i artikel 18b, innehålla en 

förteckning över de verksamhetsutövare 

som omfattas av kraven i detta direktiv 

men som inte har öppnat ett konto i 

registret.” 

 

Ändring  125 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 15 c (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 21 – punkt 3a (ny) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (15c) I artikel 21 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”3a. Vid skälig misstanke om 

regelstridigheter eller om en medlemsstat 

inte avlagt rapport i enlighet med punkt 1 

kan kommissionen genomföra en 

oberoende utredning, vid behov med 

bistånd från avtalad tredje part. 

Medlemsstaten ska ge all information och 

bereda allt tillträde som behövs för 

utredningen, inklusive tillträde till 

anläggningar. Kommissionen ska 

offentliggöra en rapport om 

utredningen.” 

 

Ändring  126 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 16 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 22 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 23. 

Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 30b för att 

ändra icke-väsentliga delar av bilagorna 

till detta direktiv, med undantag av 

bilagorna I, IIa och IIb. 

 

Ändring  127 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 17 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 22a – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(17) Följande artikel ska införas som 

artikel 22a: 

(17) Följande artikel ska införas: 

”Artikel 22a ”Artikel 30c 

Kommittéförfarande” Kommittéförfarande” 

 



 

 

Ändring  128 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 18 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 23 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändring 

”Artikel 23 ”Artikel 30b 

Utövande av delegering” Utövande av delegering” 

 

Ändring  129 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 19 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Med beaktande av alla relevanta kriterier, 

särskilt konsekvenserna för den inre 

marknaden, möjliga snedvridningar av 

konkurrensen, gemenskapssystemets 

miljönytta och det planerade övervaknings- 

och rapporteringssystemets tillförlitlighet, 

får medlemsstaterna från och med 2008 

tillämpa handel med utsläppsrätter enligt 

detta direktiv för verksamheter och 

växthusgaser som inte förtecknas i bilaga I, 

under förutsättning att kommissionen 

godkänner att sådana verksamheter och 

växthusgaser inkluderas 

Med beaktande av alla relevanta kriterier, 

särskilt konsekvenserna för den inre 

marknaden, möjliga snedvridningar av 

konkurrensen, miljönyttan med EU:s 

utsläppshandelssystem och det planerade 

övervaknings- och rapporteringssystemets 

tillförlitlighet, får medlemsstaterna från 

och med 2008 tillämpa handel med 

utsläppsrätter enligt detta direktiv för 

verksamheter och växthusgaser som inte 

förtecknas i bilaga I, under förutsättning att 

kommissionen godkänner att sådana 

verksamheter och sådana växthusgaser 

inkluderas. Varje sådan ensidig 

inkludering ska föreslås och godkännas 

senast 18 månader innan en ny 

handelsperiod inom EU:s 

utsläppshandelssystem tar sin början.   

 

Ändring  130 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 19 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

I enlighet med delegerade akter som 
kommissionen ska ges befogenhet att anta i 

enlighet med artikel 23, om detta 

inkluderande avser verksamheter och 

växthusgaser som inte förtecknas i bilaga I. 

Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 30b 

för att komplettera detta direktiv med 

närmare bestämmelser om godkännande 

av inkluderande av de verksamheter och 

växthusgaser som avses i första stycket i 

utsläppshandelssystemet, om detta 

inkluderande avser verksamheter och 

växthusgaser som inte förtecknas i bilaga I. 

 

Ändring  131 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 19 – led b 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 24 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

b) I punkt 3 ska andra stycket ersättas 

med följande: 

b) Punkt 3 ska ersättas med följande: 

”Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter för en sådan 

förordning för övervakning och 

rapportering av utsläpp och 

verksamhetsuppgifter i enlighet med 

artikel 23.” 

”3. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

30b för att komplettera detta direktiv med 

närmare bestämmelser om övervakning 

av och rapportering om utsläpp när det 

gäller verksamheter, anläggningar och 

växthusgaser som inte förtecknas som en 

kombination i bilaga I, förutsatt att denna 

övervakning och rapportering kan utföras 

med tillfredsställande exakthet.” 

 

Ändring  132 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 20 – led a 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 24a – punkt 1 – stycken 1 och 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

a) I punkt 1 ska andra stycket ersättas 

med följande: 

a) I punkt 1 ska första och andra 

styckena ersättas med följande: 

”Dessa åtgärder ska vara förenliga med ”1. Kommissionen ges befogenhet att 



 

 

akter som antagits enligt artikel 11b.7. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 23.” 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

30b för att komplettera detta direktiv 

genom att, utöver de inkluderanden som 

föreskrivs i artikel 24, fastställa närmare 

bestämmelser om utfärdande av 

utsläppsrätter eller reduktionsenheter för 

projekt som förvaltas av medlemsstaterna 

och som leder till minskade 

växthusgasutsläpp som inte omfattas av 

EU:s utsläppshandelssystem.” 

 

Ändring  133 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 22 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 25a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Om ett tredjeland inför åtgärder för 

att minska påverkan på klimatet av 

flygningar som avgår från det aktuella 

tredjelandet och ankommer till 

gemenskapen, ska kommissionen, efter 

samråd med tredjelandet och 

medlemsstaterna i den kommitté som avses 

i artikel 23.1, överväga tillgängliga 

alternativ för att möjliggöra optimal 

samverkan mellan gemenskapssystemet 

och tredjelandets åtgärder. 

1. Om ett tredjeland inför åtgärder för 

att minska påverkan på klimatet av 

flygningar som avgår från det aktuella 

tredjelandet och ankommer till unionen, 

ska kommissionen, efter samråd med 

tredjelandet och medlemsstaterna i den 

kommitté som avses i artikel 30c.1, 

överväga tillgängliga alternativ för att 

möjliggöra optimal samverkan mellan 

EU:s utsläppshandelssystem och 

tredjelandets åtgärder. 

När så är nödvändigt får kommissionen 

anta ändringar som föreskriver att 

flygningar som ankommer från det berörda 

tredjelandet undantas från sådan 

luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga 

I, eller de andra ändringar av den 

luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga 

I som krävs enligt ett avtal i enlighet med 

fjärde stycket. Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta sådana ändringar 

enligt artikel 23. 

När så är nödvändigt får kommissionen 

lägga fram ett lagstiftningsförslag för 

Europaparlamentet och rådet som 

föreskriver att flygningar som ankommer 

från det berörda tredjelandet undantas från 

sådan luftfartsverksamhet som omfattas av 

bilaga I, eller de andra ändringar av den 

luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga 

I som krävs enligt ett sådant avtal. 

 

Ändring  134 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 22 a (nytt) 



 

 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 27 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (22a) Artikel 27.1 ska ersättas med 

följande: 

”1. Efter samråd med verksamhetsutövaren 

får medlemsstaterna från 

gemenskapssystemet undanta anläggningar 

som till den behöriga myndigheten har 

rapporterat utsläpp som underskrider 25 

000 ton koldioxidekvivalenter och, om de 

bedriver förbränningsverksamhet, har 

haft en tillförd effekt på mindre än 35 

MW, med undantag av utsläpp från 

biomassa, under vart och ett av de tre åren 

före underrättandet av kommissionen enligt 

led a, förutsatt att de omfattas av åtgärder 

som kommer att leda till likvärdiga bidrag 

till utsläppsminskningarna och förutsatt att 

den berörda medlemsstaten uppfyller 

följande villkor: 

”1. Efter samråd och överenskommelse 

med verksamhetsutövaren får 

medlemsstaterna från EU:s 

utsläppshandelssystem undanta 

anläggningar som drivs av ett litet eller 

medelstort företag, som till den behöriga 

myndigheten har rapporterat utsläpp som 

underskrider 50 000 ton 

koldioxidekvivalenter, med undantag av 

utsläpp från biomassa, under vart och ett av 

de tre åren före underrättandet av 

kommissionen enligt led a, förutsatt att de 

omfattas av åtgärder som kommer att leda 

till likvärdiga bidrag till 

utsläppsminskningarna och förutsatt att den 

berörda medlemsstaten uppfyller följande 

villkor: 

a) Medlemsstaten underrättar 

kommissionen om varje enskild anläggning 

av denna typ samt om de likvärdiga 

åtgärder för anläggningen som kommer att 

leda till likvärdiga bidrag till gällande 

utsläppsminskningar, före sista dagen för 

inlämnande av förteckningen över 

anläggningar enligt artikel 11.1, och allra 

senast i samband med att den lämnas in till 

kommissionen. 

a) Medlemsstaten underrättar 

kommissionen om varje enskild anläggning 

av denna typ samt om de likvärdiga 

åtgärder för anläggningen som kommer att 

leda till likvärdiga bidrag till gällande 

utsläppsminskningar, och specificerar hur 

dessa åtgärder inte skulle resultera i 

högre efterlevnadskostnader för 

anläggningarna i fråga, före sista dagen 

för inlämnande av förteckningen över 

anläggningar enligt artikel 11.1, och allra 

senast i samband med att den lämnas in till 

kommissionen. 

b) Medlemsstaten bekräftar att 

övervakningsåtgärder har införts för att 

uppskatta om någon av anläggningarna 

under något kalenderår släpper ut 25 000 

ton koldioxidekvivalenter eller mer, med 

undantag av utsläpp från biomassa. 

Medlemsstaterna får tillåta förenklade 

övervaknings-, rapporterings- och 

verifieringsåtgärder för anläggningar med 

genomsnittliga verifierade utsläpp under 

2008–2010 som understiger 5 000 ton per 

år, i enlighet med artikel 14. 

b) Medlemsstaten bekräftar att 

övervakningsåtgärder har införts för att 

uppskatta om någon av anläggningarna 

under något kalenderår släpper ut 50 000 

ton koldioxidekvivalenter eller mer, med 

undantag av utsläpp från biomassa. 

Medlemsstaterna ska, på begäran av en 

verksamhetsutövare, tillåta förenklade 

övervaknings-, rapporterings- och 

verifieringsåtgärder för anläggningar med 

genomsnittliga verifierade utsläpp under 

2008–2010 som understiger 5 000 ton per 



 

 

år, i enlighet med artikel 14. 

c) Medlemsstaten bekräftar att en 

anläggning kommer att återinföras i 

gemenskapssystemet om den under något 

kalenderår släpper ut 25 000 ton 

koldioxidekvivalenter eller mer, med 

undantag av utsläpp från biomassa, eller 

om den inte längre tillämpar sådana 

åtgärder för anläggningen som kommer att 

leda till likvärdiga bidrag till 

utsläppsminskningarna. 

c) Medlemsstaten bekräftar att en 

anläggning kommer att återinföras i EU:s 

utsläppshandelssystem om den under 

något kalenderår släpper ut 50 000 ton 

koldioxidekvivalenter eller mer, med 

undantag av utsläpp från biomassa, eller 

om den inte längre tillämpar sådana 

åtgärder för anläggningen som kommer att 

leda till likvärdiga bidrag till 

utsläppsminskningarna.  

d) Medlemsstaten offentliggör den 

information som avses i leden a, b och c 

för synpunkter från berörda parter. 

d) Medlemsstaten gör den information 

som avses i leden a, b och c tillgänglig för 

allmänheten. 

 

Även sjukhus får undantas om de vidtar 

likvärdiga åtgärder. ” 

Även sjukhus får undantas om de vidtar 

likvärdiga åtgärder.” 

 

Ändring  135 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 22 b (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 27a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (22b) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 27a 

 Undantag för små anläggningar som inte 

omfattas av likvärdiga åtgärder 

 1. Efter samråd med 

verksamhetsutövaren får medlemsstaterna 

från EU:s utsläppshandelssystem undanta 

anläggningar som till den behöriga 

myndigheten har rapporterat utsläpp som 

underskrider 5 000 ton 

koldioxidekvivalenter, med undantag av 

utsläpp från biomassa, under vart och ett 

av de tre åren före underrättandet av 

kommissionen enligt led a, förutsatt att 

den berörda medlemsstaten uppfyller 

följande villkor: 

 a) Medlemsstaten underrättar 

kommissionen om varje sådan anläggning 

innan förteckningen över anläggningar 



 

 

enligt artikel 11.1 ska lämnas in, och allra 

senast i samband med att den lämnas in 

till kommissionen. 

 b) Medlemsstaten bekräftar att 

övervakningsåtgärder har införts för att 

bedöma om någon av anläggningarna 

under något kalenderår släpper ut 5 000 

ton koldioxidekvivalenter eller mer, med 

undantag av utsläpp från biomassa. 

 c) Medlemsstaten bekräftar att en 

anläggning kommer att återinföras i EU:s 

utsläppshandelssystem om den under 

något kalenderår släpper ut 5 000 ton 

koldioxidekvivalenter eller mer, med 

undantag av utsläpp från biomassa, om 

inte artikel 27 är tillämplig. 

 d) Medlemsstaten gör den 

information som avses i leden a, b och c 

tillgänglig för allmänheten. 

 2. Om en anläggning återinförs i 

EU:s utsläppshandelssystem enligt punkt 

1 c ska alla utsläppsrätter som utfärdats 

enligt artikel 10a beviljas, med början 

samma år som anläggningen återinförs. 

Utsläppsrätter som utfärdas till sådana 

anläggningar ska dras av från den 

kvantitet som i enlighet med artikel 10.2 

ska auktioneras ut av den medlemsstat i 

vilken anläggningen finns.”  

 

Ändring  136 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 22 c (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 29 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (22c) Artikel 29 ska ändras på följande 

sätt: 

”Rapport för att förbättra 

koldioxidmarknadens funktion 

”Rapport för att förbättra 

koldioxidmarknadens funktion 

Om kommissionen på grundval av de 

regelbundna rapporter om 

koldioxidmarknaden som avses i 

artikel 10.5 har belägg för att 

Om kommissionen på grundval av de 

regelbundna rapporter om 

koldioxidmarknaden som avses i 

artikel 10.5 har belägg för att 



 

 

koldioxidmarknaden inte fungerar väl ska 

den lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och för rådet. 

Rapporten får vid behov åtföljas av förslag 

som syftar till att öka transparensen på 

koldioxidmarknaden och som innehåller 

åtgärder för att förbättra dess funktion.” 

koldioxidmarknaden inte fungerar väl ska 

den lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och för rådet. 

Rapporten ska innehålla ett avsnitt om 

samverkan mellan EU:s 

utsläppshandelssystem och annan klimat- 

och energipolitik, som bedrivs i unionens 

eller nationell regi, vad beträffar volymen 

på utsläppsminskningar, 

kostnadseffektiviteten för denna politik 

och politikens inverkan på efterfrågan på 

utsläppsrätter enligt EU:s 

utsläppshandelssystem. Rapporten får vid 

behov åtföljas av lagstiftningsförslag som 

syftar till att öka transparensen när det 

gäller EU:s utsläppshandelssystem och 

som innehåller åtgärder för dess kapacitet 

att bidra till unionens klimat- och 

energimål för 2030 och 2050 och för att 

förbättra dess funktion, inbegripet åtgärder 

för att redovisa för hur kompletterande 

EU-politik på energi- och klimatområdet 

påverkar balansen mellan utbud och 

efterfrågan inom EU:s 

utsläppshandelssystem.” 

 

Ändring  137 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 22 d (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 30a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (22d) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 30a 

 Justeringar efter en övergripande 

inventering enligt UNFCCC och 

Parisavtalet. 

 Inom sex månader efter den positiva 

dialogen inom UNFCCC under 2018 ska 

kommissionen offentliggöra ett 

meddelande med en bedömning av 

konsekvensen mellan unionens 

klimatförändringslagstiftning och 

Parisavtalets mål. I meddelandet ska det 

framför allt undersökas vilken roll EU:s 



 

 

utsläppshandelssystem spelar med tanke 

på uppnåendet av Parisavtalets mål och 

hur lämpligt det är för detta ändamål. 

 Inom sex månader efter den övergripande 

inventeringen under 2023, liksom efter 

därpå följande övergripande 

inventeringar, ska kommissionen lägga 

fram en rapport med bedömning av om 

inventeringarna föranleder några 

anpassningar av unionens 

klimatåtgärder. 

 I rapporten ska det övervägas 

anpassningar av EU:s 

utsläppshandelssystem mot bakgrund av 

globala begränsningsinsatser och insatser 

gjorda av andra större ekonomier. I 

rapporten ska det framför allt bedömas 

om det behövs striktare 

utsläppsminskningar, om bestämmelserna 

om koldioxidläckage behöver anpassas, 

samt om det behövs några ytterligare 

politiska åtgärder och verktyg eller inte 

för att unionen och medlemsstaterna ska 

kunna fullgöra sina åtaganden i fråga om 

växthusgaser. 

 I rapporten ska det tas hänsyn till risken 

för koldioxidläckage, samt till de 

europeiska industriernas 

konkurrenskraft, investeringarna inom 

unionen och unionens 

industrialiseringspolitik. 

 Rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas 

av ett lagstiftningsförslag, och i så fall ska 

kommissionen, jämsides med rapporten, 

offentliggöra en fullständig 

konsekvensbedömning.” 

 

Ändring  138 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 22 e (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Bilaga I – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (22e) Punkt 3 i bilaga I ska ersättas med 



 

 

följande: 

”3. När den sammanlagda tillförda 

effekten i en anläggning beräknas inför ett 

beslut om huruvida anläggningen ska tas 

upp i gemenskapssystemet ska den tillförda 

effekten i alla anläggningens tekniska 

enheter som förbränner bränsle räknas 

samman. Sådana enheter kan bland annat 

vara alla typer av pannor, brännare, 

turbiner, värmeaggregat, processugnar, 

förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar, 

värmningsugnar, torkar, motorer, 

bränsleceller, enheter för 

tvåstegsförbränning för avskiljning av 

koldioxid, facklor och enheter för termisk 

eller katalytisk efterbränning. Enheter med 

en tillförd effekt på mindre än 3 MW och 

enheter som uteslutande använder 

biomassa ska inte ingå i beräkningen. Med 

enheter som uteslutande använder 

biomassa avses även enheter som använder 

fossila bränslen endast vid start och 

avstängning. 

”3. När den sammanlagda tillförda 

effekten i en anläggning beräknas inför ett 

beslut om huruvida anläggningen ska tas 

upp i EU:s utsläppshandelssystem ska den 

tillförda effekten i alla anläggningens 

tekniska enheter som förbränner bränsle 

räknas samman. Dessa enheter kan bland 

annat vara alla typer av pannor, brännare, 

turbiner, värmeaggregat, processugnar, 

förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar, 

värmningsugnar, torkar, motorer, 

bränsleceller, enheter för 

tvåstegsförbränning för avskiljning av 

koldioxid, facklor och enheter för termisk 

eller katalytisk efterbränning. Enheter med 

en tillförd effekt på mindre än 3 MW och 

reserv- och nödenheter som endast 

används för att producera el för 

användning på produktionsstället i 

händelse av strömavbrott, samt enheter 

som uteslutande använder biomassa ska 

inte ingå i beräkningen. Med enheter som 

uteslutande använder biomassa avses även 

enheter som använder fossila bränslen 

endast vid start och avstängning. 

 

Ändring  139 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 a (ny) 

Beslut (EU) nr 2015/1814 

Artikel 1 – punkt 5 – stycken 1a och 1b (nya)  

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Artikel 1a 

 Ändring till direktiv (EU) 2015/1814 

 Beslut (EU) 2015/1814 ska ändras på 

följande sätt: 

 I artikel 1.5 ska följande stycken läggas 

till första stycket: 

 ”Genom undantag ska de procentandelar 

som avses i detta stycke fördubblas, fram 

till slutet av den översynsperiod som avses 

i artikel 3. Vid översynen ska man 



 

 

överväga en fördubbling av andelen som 

överförs till reserven för 

marknadsstabilitet, till dess att balansen 

på marknaden återställts. 

 Vid översynen ska dessutom införas ett 

tak för reserven för marknadsstabilitet, 

och översynen ska vid behov åtföljas av ett 

lagstiftningsförslag.”. 

 

 

 

 


