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KORT BEGRUNDELSE

EU’s emissionshandelsordning trådte i kraft den 1. januar 2005 og er et af de vigtigste 
instrumenter i Fællesskabets klimapolitik, fordi den gør det muligt at opnå absolutte 
emissionsreduktioner på en økonomisk effektiv måde. Ændringsdirektivet er udarbejdet af 
Kommissionen på opfordring af Rådet med henblik på at gøre emissionshandelsordningen 
mere sikker og forudsigelig. Direktivet tager især sigte på en kodificering af fortolkningen af 
fyringsanlæg for at standse den uensartede anvendelse af direktivet, som bør udvides til at 
omfatte nye sektorer og gasser for perioden efter 2013. Handel med drivhusgasser vedrører 
først og fremmest de nationale regeringer og de regionale landegrupper. Ved første øjekast 
har det ikke direkte betydning for subnationale regionale myndigheder. Dette er dog et meget 
snævert synspunkt, eftersom de fyringsanlæg, der kommer ind på markedet, er placeret i en 
eller anden region i en medlemsstat, og effektiviteten af dens anlæg med hensyn til dens 
bestræbelser på at tilpasse sig til nye energikilder og dens afhængighed af eller fortsatte 
handel på markedet for drivhusgasser vil få direkte følger for det lokale miljø, regionens 
økonomiske udvikling samt dens sociale samhørighed og beskæftigelsesniveau. 

Kommissionens forslag er et meget teknisk og præcist dokument, som udgør en integrerende 
del af internationale aftaler.

Som kommissær Hübner ofte har påpeget, spiller den europæiske regionaludviklingspolitik en 
vigtig rolle under de nye regler og programmeringsperioden 2007-2013, idet den finansierer
og støtter en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energi. Der er med 
samhørighedspolitikken forberedt en stigning i perioden 2007-2013 i det allerede betydelige 
bidrag, således at det lykkes at tage denne udfordring op og skaffe mere sikre og bæredygtige 
energikilder. Dette betyder i konkrete tal, at der i samhørighedspolitikken er afsat 15,2 mia. 
EUR for denne periode til investeringer i vedvarende energikilder og energieffektivitet.

På baggrund af disse store investeringer og for at give de berørte regioner mulighed for at 
overvåge forholdet mellem investeringer gennemført under EU’s strukturfonde og kapaciteten 
i de fyringsanlæg, der er blevet opført i regionerne ved hjælp af disse investeringer, foreslår 
ordføreren, at de regionale og lokale myndigheder med ansvar for de regionale 
udviklingsfonde informeres 

 om emissionshandler, der gennemføres af anlæg inden for deres område, således at de 
bliver i stand til at vurdere effekten af regionalfondsudgifter, der har til formål at 
hjælpe virksomheder, der driver sådanne anlæg, med at omstille den anvendte 
teknologi til miljøvenlige og vedvarende energikilder.

Parlamentet har for nylig fastslået1, at mange af Unionens regioner, og specielt regioner med
turisme som hovedindtægtskilde, er stærkt afhængige af billige flyrejser for at sikre, at denne 
meget vigtige industri forbliver en succes. Lande som Cypern, Grækenland, Malta og 
regionerne i Unionens yderste periferi har således en interesse i at sikre en rimelig balance 
mellem de nødvendige effektive foranstaltninger til at afbøde følgerne af klimaændringer og 
bæredygtige, billige flyrejser.

                                               
1 Jf. Sudre-betænkningen om strategien for regionerne i den yderste periferi. 
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Endelig har erfaringen fra den første handelsperiode vist, at prisen på tilladelserne kan variere 
drastisk og dermed skabe usikkerhed hos dem, der overvejer at investere i energibesparelser 
eller projekter vedrørende vedvarende energi, og således gøre disse investeringer mindre 
attraktive. Den nye ordning bør omfatte foranstaltninger, som modvirker spekulation, der kan 
få særdeles skadelige følger, hvilket i øjeblikket kan ses på andre markeder for bl.a. fødevarer 
og olie.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi, forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Gratis tildelinger baseret på 
benchmarks og faktisk produktion er det
mest økonomisk effektive system, der kan 
danne grundlag for at skabe incitamenter 
til lav CO2-teknologi og til opnåelse af 
reduktionsmålet. Det burde også eliminere 
ekstraordinære gevinster og stille 
nytilkomne anlæg og økonomier med en 
overgennemsnitlig vækstrate på lige 
konkurrencefod med de allerede omfattede 
anlæg.

Begrundelse

Auktionering er ikke den bedste mulighed, hvis der skal etableres en omkostningseffektiv og 
effektiv kvotehandelsordning, der virkelig hjælper med til at nå reduktionsmålene med 
minimale omkostninger. Tildeling baseret på benchmarks og faktisk produktion er et bedre 
system, der sørger for økologisk effektivitet ved minimale omkostninger, hvilket den aktuelle 
ECOFYS-undersøgelse for IFIEC viser.



AD\734965DA.doc 5/26 PE406.005v02-00

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Alle medlemsstater vil skulle foretage 
betydelige investeringer for at reducere 
deres økonomiers kulstofintensitet frem til 
2020, og de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person stadig ligger 
væsentligt under 
fællesskabsgennemsnittet, og hvis 
økonomier søger at nå de mere 
velhavende medlemsstaters niveau, må 
gøre en stor indsats for at øge 
energieffektiviteten. Målene om at 
afskaffe konkurrencefordrejning i 
Fællesskabet og sikre den højeste grad af 
økonomisk effektivitet i forbindelse med 
omdannelsen af Fællesskabet til en 
kulstoffattig økonomi indebærer, at det er 
uhensigtsmæssigt at behandle 
økonomiske sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, forskelligt i de 
enkelte medlemsstater. Derfor må der 
udvikles andre mekanismer til at støtte 
indsatsen i de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person er forholdsvis lav, 
men som har gode vækstperspektiver. 
90 % af den samlede mængde kvoter, som 
skal auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative 
andel af 2005-emissionerne under 
fællesskabsordningen. 10 % af kvoterne 
bør fordeles til visse medlemsstater med 
sigte på at fremme solidariteten og 
væksten i Fællesskabet og anvendes til at 
nedbringe emissionerne og tage højde for 
klimaændringernes virkninger. 
Fordelingen af de 10 % bør ske ud fra 
indkomst pr. person i 2005 og 
medlemsstaternes vækstperspektiver, og 
medlemsstater med et lavt 
indkomstniveau, men gode 
vækstperspektiver, bør have mest. 
Medlemsstater med en 

udgår
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gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 
fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage 
med kvoter til denne fordeling, 
medmindre de direkte omkostninger ved 
den samlede pakke (anslået i 
SEK(2008)85) overstiger 0,7 % af BNP.

Begrundelse

Denne tilpasning er nødvendig, hvis benchmarkordningen skal indføres.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen 
af auktionsmidler til disse formål. En 
sådan underretning fritager ikke 
medlemsstaterne for forpligtelsen til at 
give underretning om visse nationale 
foranstaltninger, jf. traktatens artikel 88, 
stk. 3. Direktivet foregriber ikke resultatet 
af eventuelle fremtidige sager om 
statsstøtte, der ydes i henhold til traktatens 
artikel 87 og 88.

Begrundelse

Denne tilpasning er nødvendig, hvis benchmarkordningen skal indføres

.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner er et instrument, 
der skal hjælpe med til at nå CO2-
reduktionsmålene med minimale 
omkostninger. Gratis tildeling baseret på 
benchmarks og faktisk produktion skaber 
de nødvendige incitamenter til 
effektivitetsforbedringer. Udgifter ved
emissionskvotehandel både for deltagende 
anlæg og indirekte for forbrugerne kan 
derfor begrænses til de økonomiske behov 
for at reducere CO2-emissioner i 
overensstemmelse med det fastsatte mål. 
De CO2-emissioner, der stadig er tilladt i 
forhold til loftet, medfører derfor ikke 
omkostninger for Fællesskabet. Det 
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andre sektorer modtager gratis tildelinger. kommer de kun til at gøre, hvis de ikke 
lever op til et fremtidigt, skærpet 
reduktionsmål. En sådan begrænsning 
udgør overhovedet ingen fare for målene 
for klimaændringspolitikken. Opnåelse af 
CO2-reduktionsmålene kan sikres ved at 
fastsætte benchmarks på korrekt vis. Da 
man har mulighed for at nedjustere 
benchmarks i efterfølgende år, er det 
faktisk muligt at nå det overordnede 
reduktionsmål. Gratis tildelinger baseret 
på benchmarks og faktisk produktion bør 
være reglen fra 2013 og fremefter for alle 
sektorer og hele perioden.

Begrundelse

Auktionering er ikke det bedste valg, hvis der skal etableres en omkostningseffektiv og effektiv 
kvotehandelsordning, der virkelig bidrager til at nå reduktionsmålene med minimale 
omkostninger. Tildeling baseret på benchmarks og faktisk produktion er et bedre system, der 
sørger for økologisk effektivitet med minimale omkostninger, hvilket den aktuelle ECOFYS-
undersøgelse for IFIEC har vist.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse
Prisen på CO2 bør i fuld udstrækning inkluderes i produkter for at føre markedet henimod et
mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forvrider markedsmekanismen, medens fuld 
auktionering ville spare et stort bureaukrati og belønne de lande, der har gjort den bedste 
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indsats. Kulstoflækager og en uretfærdig konkurrence for den europæiske produktion fra 
lande, der ikke har forpligtet sig til omfattende internationale aftaler om klimaændringer, bør 
neutraliseres af kriteriet om importkvoter (foreign allowance import requirement).

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Gratis tildelinger til anlæg bør være 
omfattet af samordnede fællesskabsregler 
(benchmarks) for at mindske 
konkurrencefordrejningen i Fællesskabet 
mest muligt. Reglerne bør tage hensyn til 
de mest virksomme drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker. Reglerne bør 
ikke tilskynde til at øge emissionerne fra 
ineffektive anlæg.

Begrundelse

Den grundlæggende tildelingsmekanisme bør være benchmarks, der er baseret på den 
faktiske produktion for alle sektorer. Derfor er det ikke nødvendigt med ekstra bestemmelser
angående nytilkomne anlæg, osv., og de kan slettes. Tildeling baseret på benchmarks og 
faktisk produktion giver plads til, at antallet af effektive generatorer kan vokse på bekostning 
af de ineffektive og til fordel for det samlede mål for klimapolitikken.



PE406.005v02-00 10/26 AD\734965DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet også vedtage ordningen med 
gratis kvoter baseret på et benchmark til 
sektorer eller delsektorer, som opfylder de 
relevante kriterier.
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Begrundelse

Benchmarkordningen, der er baseret på den bedste tilgængelige teknologi, giver den mest 
effektive og mest omkostningseffektive løsning.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede, senest den 30. juni 
2009. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne.
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ansvar og respektive kapaciteter, hvorved 
der også bør tages hensyn til de mindst 
udviklede landes særlige situation. 
Foranstaltningerne skal også stemme 
overens med Fællesskabets internationale 
forpligtelser, herunder i henhold til WTO-
aftalen.

Begrundelse

Indførelse af benchmarkordningen vil føre til en minimering af risikoen for kulstoflækage. 
Men der er ingen rimelig begrundelse for, at udpegningen af sektorer, som kunne blive berørt
af kulstoflækager, først skal foretages i 2010. Dette ville ganske enkelt forsinke eventuelle 
nødvendige investeringer. Et år bør være tilstrækkeligt for Kommissionen til at træffe en 
beslutning.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som andre sektorer, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger, 
frem for at blive behandlet som el-
producerende anlæg. Det betyder, at 80 % 
af tildelingerne bør være gratis i 2013, og 
at tildelingen til luftfartssektoren derefter 
bør nedsættes med lige store mængder 
hvert år, indtil der nås en gratis tildeling på 
nul i 2020. Fællesskabet og dets 
medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren 
og nyvurdere denne sektor som led i den 
næste revision af fællesskabsordningen.]

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles på en måde, der afspejler dens 
evne til at finde erstatningsbrændstof på 
mellemlangt til langt sigt. Det betyder, at 
80 % af tildelingerne bør være gratis i 
2013, og at tildelingen til luftfartssektoren 
derefter bør nedsættes med lige store 
mængder hvert år, indtil der nås en gratis 
tildeling på nul i 2020. Fællesskabet og 
dets medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren 
og nyvurdere denne sektor som led i den 
næste revision af fællesskabsordningen.
Kommissionen træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at afbøde eventuelle 
negative økonomiske og sociale følger for 
Den Europæiske Unions regioner i den 
yderste periferi og øer (herunder små 
ømedlemsstater) samt tyndtbefolkede 
nordlige områder, som dette direktiv 
finder anvendelse på.] 
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv  ændringsretsakt
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. 
Kommissionen bør navnlig bemyndiges til 
at vedtage foranstaltninger i forbindelse 
med auktionering af kvoter, midlertidig 
tildeling af kvoter i Fællesskabet, 
overvågning, rapportering og verifikation 
af emissioner, akkreditering af verifikatorer 
og gennemførelsen af samordnede regler 
for projekter. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. 
Kommissionen bør navnlig bemyndiges til 
at vedtage foranstaltninger i forbindelse 
med tildeling af kvoter inden for 
rammerne af benchmarkordningen, 
overvågning, rapportering og verifikation 
af emissioner, akkreditering af verifikatorer 
og gennemførelsen af samordnede regler 
for projekter. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Begrundelse

Der findes ingen midlertidig tildeling af gratis kvoter, da benchmarkordningen også skal 
finde anvendelse for energiintensive industrier. Inden for rammerne af benchmarkordningen 
bør der kun foretages auktionering, hvis et anlæg ikke opfylder benchmark. 

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt beløbet for ekstra kvoter, der 
er tildelt driftslederen i en bestemt sektor 
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på grund af produktionsstigninger, jf. 
artikel 10a, stk. 2, andet punktum, 
overstiger beløbet for kvoter, der er 
returneret af driftsledere i den 
pågældende sektor som følge af lavere 
produktion på grundlag af efterfølgende 
tilpasninger, nedsættes benchmarks for 
denne sektor i det år, der følger efter året, 
hvor ubalancen opstod, efter 
forskriftsproceduren for kontrol i artikel 
[23, stk. 3,] på en måde, der sikrer 
opnåelse af en generel nedbringelse af 
emissioner, der er omfattet af artikel 9. Til 
dette formål giver de kompetente 
myndigheder hvert år senest den 30. april 
Kommissionen meddelelse om, hvorvidt 
mængden af emissionskvoter er blevet 
overskredet.

Begrundelse

Tildeling af gratis kvoter med efterfølgende tilpasning på grundlag af den faktiske produktion 
sikrer, at målet for CO2-nedbringelsen nås, og at der gives mulighed for en effektiv vækst 
samtidig med, at ekstraordinære fordele (påvist i ECOFYS-undersøgelsen om IFIEC-metoden
forhindres). I tilfælde af øget produktion kan en efterfølgende tilpasning føre til ekstra kvoter i
et år. Det er dog nødvendigt at sikre, at det overordnede mål nås. Derfor vil der i de tilfælde, 
hvor de tildelte kvoter overstiger planen, ske en nedjustering af de forskellige benchmarks i 
overensstemmelse med en justeringsmekanisme, der skal fastlægges i henhold til artikel 23, 
stk. 3.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Auktionering af kvoter

1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne 
alle kvoter, som ikke tildeles gratis i 
overensstemmelse med artikel 10a.
2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
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medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:
(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005
(b) 10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af 
litra a), med de procentsatser, der er 
anført i bilag IIa.
I forbindelse med litra a) beregnes 
andelen for medlemsstater, som ikke 
deltog i fællesskabsordningen i 2005, på 
grundlag af deres verificerede emissioner 
under fællesskabsordningen i 2007.
Om nødvendigt tilpasses de procentsatser, 
der er omhandlet i første afsnits litra b), 
forholdsmæssigt for at sikre, at 
omfordelingen udgør 10 %.
3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:
(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved 
at bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan
(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020
(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker
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(d) til forebyggelse af skovrydning, 
navnlig i de mindst udviklede lande
(e) til at lette udviklingslandes tilpasning 
til klimaændringernes virkninger
(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet eller isolering 
og
(g) til at dække de administrative udgifter 
i forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.
4. Medlemsstaterne inkluderer 
oplysninger om anvendelsen af 
indtægterne til hvert af disse formål i de 
rapporter, som de indsender i medfør 
beslutning nr. 280/2004/EF.
5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og 
navnlig små og mellemstore 
virksomheder, som er omfattet af 
fællesskabsordningen, har uhindret 
adgang, og således at eventuelle andre 
deltagere ikke underminerer auktionens 
forløb. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3]."

Begrundelse

Auktionering inden for rammerne af fællesskabsordningen giver maksimale omkostninger for 
alle forbrugere uden samtidig at give ekstra fordele for nedbringelsen af CO2. Det betyder 
intet mindre end en ny afgift på CO2, som skal betales af forbrugerne.. For at give EU's
forbrugere besparelser på op til 55 mia. euro årligt og for at holde energipriserne 20 – 30 
euro/MWh lavere uden at drage fællesskabsordningens effektivitet i tvivl, bør den ikke baseres 
på auktionering. Gratis tildelinger baseret på benchmarks og faktisk produktion kan udgøre 
et omkostningseffektivt og miljømæssigt effektivt instrument.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fra 2013 tildeler medlemsstaterne alle 
kvoter gratis for hele perioden. 
Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2009 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 og 3 omhandlede 
kvoter.

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

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]. Fastlæggelsen af de sektorer, 
som direktivet finder anvendelse på, vil 
imidlertid udgøre et væsentligt element, 
og enhver ændring heraf er derfor
genstand for en forordning.

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. 

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

Begrundelse

Auktionering af kvoter er unødvendig for at nå EU's mål for nedbringelsen af CO2-
emissioner; det ville medføre massive stigninger i energipriserne, skade industriens 
konkurrenceevne og fjerne købekraft fra forbrugerne. Den bedste løsning er gratis tildelinger 
knyttet til EU-benchmarks med efterfølgende tilpasning (hvor der tages hensyn til den faktiske 
produktion).

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a  stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Anlæg tildeles en kvotemængde 
svarende til det aritmetiske produkt af den 
forventede gennemsnitlige årlige 
produktionsmængde, anlæggets 
benchmark og antallet af kalenderår i 
tildelingsperioden siden ibrugtagningen. 
Såfremt produktionsmængden i et givet 
kalenderår afviger fra den forventede 
gennemsnitlige årlige 
produktionsmængde, skal driftslederen i 
tilfælde af en nedgang i produktionen 
senest 30. april i det efterfølgende år 
returnere det antal kvoter til den relevante 
myndighed, der fås ved at multiplicere den 
reducerede produktionsmængde med det 
benchmark, som er tildelt anlægget. I 
tilfælde af en stigning i produktionen 
tildeler den relevante myndighed efter 
ansøgning herom og senest 30. april i det 
efterfølgende år yderligere kvoter på 
grundlag af samme beregning. 
Benchmarks fastlægges efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]. I den forbindelse tages de 
pågældende anlægs tekniske 
reduktionspotentiale i betragtning. 
Teknisk uundgåelige, procesrelaterede 
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emissioner reduceres ikke i forbindelse 
med fastlæggelse af benchmark. Det 
samme gælder for uundgåelige 
affaldsgasser. Såfremt en affaldsgas 
anvendes som brændstof, tildeles kvoter til 
driftslederen i det anlæg, som
affaldsgassen kommer fra, efter de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes i 
forbindelse med dette direktiv.

Begrundelse

Tildeling bør være gratis i henhold til EU-benchmarket og med efterfølgende tilpasning på 
grundlag af den faktiske produktion. Denne tildelingsmetode udgør et effektivt instrument i 
bekæmpelsen af klimaændringer og er omkostningseffektiv for hele økonomien. Denne 
tildelingsmodel er indarbejdet i det nye stk. 2.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Er der ikke fastlagt benchmarks for 
visse produkter eller processer efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3], tildeles det pågældende anlæg 
emissionskvoter svarende til den årlige 
gennemsnitlige tildeling for den anden 
handelsperiode under 
fællesskabsordningen justeret med den 
lineære koefficient i henhold til artikel 9. 
Det pågældende anlægs tekniske 
reduktionspotentiale tages i betragtning.
b) I de tilfælde, hvor produkter eller 
processer ikke er dækket af 
fællesskabsordningens anden 
handelsperiode, anvendes 
"grandfathering"-modellen ( tildeling på 
grundlag af historiske emissioner).

Begrundelse

Man må antage, at benchmarks på nuværende tidspunkt ikke generelt kan fastsættes for alle 
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produkter og processer. Dette kan forekomme i tilfælde af stærkt differentierede produkter, 
der dækker en lille andel af emissionerne under Fællesskabets emissionshandelsordning. Det 
er nødvendigt, at sådanne anlæg tildeles CO2-kvoter i henhold til "grandfathering"-modellen.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a  stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Højeffektive kombinerede 
kraftvarmeproduktionsanlæg som 
defineret i direktiv 2004/8/EF tildeles 
gratis kvoter til deres 
kraftvarmeproduktion på grundlag af et 
benchmark og for en ubegrænset periode.

Begrundelse

Kombinerede kraftvarmeanlæg udgør en hjørnesten i klimabeskyttelsesindsatsen. Der kræves 
vedligeholdelse og udbygning af højeffektive kombinerede kraftvarmeanlæg, som støttes af
direktiv 2004/8/EF. Det ville være at modarbejde dette, hvis der pålægges yderligere byrder 
som følge af auktionering. I mange tilfælde ville den enkelte medlemsstats fremme af 
kombinerede kraftvarmeanlæg ikke kunne levere de ønskede resultater, produktionen fra 
eksisterende kraftvarmeanlæg ville blive reduceret, og kommende udbygninger ville eventuelt 
ikke blive gennemført. Hvis auktionering skal være den vigtigste tildelingsmetode for 
elproducerende anlæg, vil en sådan undtagelse af kombinerede kraftvarmeanlæg fra 
auktionering fremme klimabeskyttelsen.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
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Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

udgår

Begrundelse

Auktionering af CO2-kvoter til elproduktion udgør en unødvendig og omfattende
omkostningsbyrde for forbrugerne. En mekanisme med gratis tildelinger baseret på 
benchmarks og den faktiske produktion udgør en mere effektiv emissionshandelsordning.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a  stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], 
i 2013 udgøre 80 % af den mængde, der 
er fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

udgår

Begrundelse

Auktionering inden for rammerne af fællesskabsordningen giver maksimale omkostninger for 
alle forbrugere uden samtidig at give ekstra fordele for nedbringelsen af CO2. Det betyder 
intet mindre end en ny afgift på CO2, som skal betales af forbrugerne. For at spare EU's 
forbrugere op til 55 mia. euro årligt og for at holde energipriserne 20 – 30 euro/MWh lavere 
uden at drage fællesskabsordningens effektivitet i tvivl, bør den ikke baseres på auktionering. 
Gratis tildelinger baseret på benchmarks og faktisk produktion kan udgøre et 
omkostningseffektivt og miljømæssigt effektivt instrument.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a  stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Auktionering inden for rammerne af fællesskabsordningen giver maksimale omkostninger for 
alle forbrugere uden samtidig at give ekstra fordele for nedbringelsen af CO2. Det betyder 
intet mindre end en ny afgift på CO2, som skal betales af forbrugerne. For at spare EU's 
forbrugere op til 55 mia. euro årligt og for at holde energipriserne 20 – 30 euro/MWh lavere 
uden at drage fællesskabsordningens effektivitet i tvivl, bør den ikke baseres på auktionering. 
Gratis tildelinger baseret på benchmarks og faktisk produktion kan udgøre et 
omkostningseffektivt og miljømæssigt effektivt instrument.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a  stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende 
sektor eller delsektor kan videregive 
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omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende: 
(a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne
(b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at 
anvende de mest effektive teknikker
(c) markedsstrukturen, relevant 
geografisk marked og produktmarked, og 
hvorvidt sektoren er udsat for 
international konkurrence
(d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.
Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Begrundelse

Auktionering inden for rammerne af fællesskabsordningen giver maksimale omkostninger for 
alle forbrugere uden samtidig at give ekstra fordele for nedbringelsen af CO2. Det betyder 
intet mindre end en ny afgift på CO2, som skal betales af forbrugerne. For at spare EU's 
forbrugere op til 55 mia. euro årligt og for at holde energipriserne 20 – 30 euro/MWh lavere 
uden at drage fællesskabsordningens effektivitet i tvivl, bør den ikke baseres på auktionering. 
Gratis tildelinger baseret på benchmarks og faktisk produktion kan udgøre et 
omkostningseffektivt og miljømæssigt effektivt instrument.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
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Artikel 10 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b udgår
Foranstaltninger til støtte for visse 
energiintensive industrisektorer i tilfælde 
af kulstoflækage
Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne 
af de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet 
en analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:
– en tilpasning af andelen af gratis kvoter, 
som de pågældende sektorer og 
delsektorer modtager i medfør af artikel 
10a 
– inddragelse i fællesskabsordningen af 
importører af produkter, som produceres 
af sektorer eller delsektorer, der er 
fastlagt i henhold til artikel 10a.
Ved vurderingen af, hvilke 
foranstaltninger der er passende, tages 
der også hensyn til bindende 
sektoraftaler, som fører til globale 
emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at 
modvirke klimaændringer på en effektiv 
måde, og som kan overvåges og 
verificeres og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Begrundelse

De fleste af disse problemer vil blive løst med benchmarkordningen. Med hensyn til de stærkt 
stigende energipriser fremmer benchmark yderligere investeringer i mere effektive 
teknologier. Dette er en yderligere konkurrencemæssig fordel.



AD\734965DA.doc 25/26 PE406.005v02-00

DA

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat offentliggør og 
fremsender til Kommissionen inden 30. 
september 2011 listen over anlæg, der er 
omfattet af direktivet på dens område, og 
angiver for hvert anlæg på dens område de 
gratis tildelinger beregnet i 
overensstemmelse med de regler, der er 
nævnt i artikel 10a, stk. 2.

Begrundelse

Denne tilpasning er nødvendig for indførelsen af benchmarkordningen.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv  ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at de regionale myndigheder får 
stillet de relevante oplysninger til 
rådighed om anlæg i deres område, 
således at de kan vurderer følgerne af 
midlerne fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden, der tager sigte på at 
bistå virksomheder, der driver anlæg, med 
at omstille den anvendte teknologi til rene 
eller vedvarende energikilder.
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