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KORTFATTAD MOTIVERING

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) togs i drift 
den 1 januari 2005 och utgör ett av de viktigaste instrumenten för EU:s klimatpolitik tack vare 
sin förmåga att uppnå absoluta utsläppsminskningar på ett ekonomiskt effektivt sätt. 
Ändringsdirektivet har utarbetats av kommissionen på begäran av Europeiska rådet med syfte 
att utvidga säkerheten och förutsägbarheten i systemet för handel med utsläppsrätter. Syftet 
med direktivet är i första hand att kodifiera tolkningen av termen förbränningsanläggning för 
att få slut på den inkonsekventa tillämpningen av direktivet som bör utvidgas till att omfatta 
nya sektorer och gaser för perioden efter 2013. Handeln med växthusgaser berör i första hand 
nationella regeringar och regionala landsgrupperingar. Vid en första anblick förefaller detta 
inte ha någon direkt betydelse för regionala myndigheter. Det är dock en mycket begränsad 
syn på saken. De förbränningsanläggningar som kommer in på marknaden finns 
nödvändigtvis i någon av medlemsstaternas regioner. Dessa anläggningars effektivitet när det 
gäller att anpassa sig till nya energikällor och deras beroende av – eller fortsatta handel på –
marknaden för utsläppsrätter kommer direkt att påverka den lokala miljön samt den 
ekonomiska utvecklingen, den sociala sammanhållningen och sysselsättningen på lokal nivå.

Kommissionens förslag är ett ytterst tekniskt och exakt dokument som utgör en del av 
internationella avtal.

Precis som kommissionsledamot Danuta Hübner ofta har påpekat spelar den 
europeiska regionala utvecklingspolitiken inom ramen för de nya reglerna och under 
programperioden 2007–2013 i arbetet med att finansiera och stödja en hållbar, 
konkurrenskraftig och säker energipolitik en viktig roll. Sammanhållningspolitiken kommer 
att öka sina redan avsevärda bidrag under perioden 2007–2013 för att anta utmaningen med 
säkrare och hållbarare energikällor. I konkreta ekonomiska termer har ”15,2 miljarder euro av 
sammanhållningsfondens medel under perioden tilldelats investeringar i förnybara 
energikällor och energieffektivitet”.

Med hänsyn till dessa stora investeringar och för att göra det möjligt för de aktuella 
regionerna att övervaka förhållandet mellan de investeringar som har gjorts med användning 
av EU:s strukturfonder och prestandan hos de förbränningsanläggningar som finns i regionen 
och som drar fördel av dessa investeringar, föreslår föredraganden att regionala myndigheter 
och de lokala statliga myndigheter som ansvarar för de regionala utvecklingsfonderna ska 
informeras

 om den handel som bedrivs av anläggningar på deras område, så att de kan bedöma 
effekterna av regionalfondens bidrag till de företag som anpassar tekniken i dessa 
anläggningar till rena eller förnybara energikällor.

Parlamentet har nyligen påpekat1 att många av unionens regioner, framför allt de som har 
turism som främsta inkomstkälla, är starkt beroende av billiga flygresor för fortlevnaden av 
denna så viktiga bransch. Följaktligen har länder som Cypern, Grekland, Malta och unionens 
yttersta randområden ett intresse av att garantera en rimlig balans mellan nödvändigheten av 

                                               
1 Se Margie Sudres betänkande om en strategi för de yttersta randområdena 
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att vidta effektiva åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringarna och hållbara, 
billiga flygresor.

Avslutningsvis visar erfarenheterna från den första handelsperioden att priset på tillstånden 
kan variera dramatiskt. Detta skapar osäkerhet för dem som överväger att investera i 
energisnåla eller förnybara projekt, och sådana investeringar görs därmed mindre attraktiva. 
Det nya systemet bör omfatta åtgärder för att motverka spekulation som kan få ytterst 
skadliga effekter, något som vi ser just nu på andra marknader för allt från livsmedel till olja.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. 
Auktionsmetoden torde därför vara 
lämpligast för tilldelning av 
utsläppsrätter, eftersom det är det system 
som är enklast och som i allmänhet anses
vara mest ekonomiskt effektivt. Detta bör 
också undanröja oförtjänta vinster och göra 
nya aktörer och ekonomier vars tillväxt är 
högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. 
Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion är det system som 
är ekonomiskt mest effektivt och som kan 
skapa incitament till koldioxidsnål teknik 
och till uppnåendet av minskningsmålet. 
Detta bör också undanröja oförtjänta 
vinster och göra nya aktörer och ekonomier 
vars tillväxt är högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.
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Motivering

Om man vill skapa ett kostnadseffektivt och fungerande utsläppshandelssystem som verkligen 
bidrar till att uppnå minskningsmålen till minimala kostnader är utauktionering inte den 
bästa lösningen. Tilldelning baserad på riktmärken och faktisk produktion är ett bättre system 
som ger miljöeffektivitet till minimala kostnader, vilket framgår av den aktuella Ecofys-studie 
som gjorts för Ifiec.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla medlemsstater kommer att 
tvingas att göra betydande investeringar 
för att minska koldioxidintensiteten inom 
ekonomin till 2020, och de medlemsstater 
där inkomsten per capita fortfarande 
ligger betydligt under genomsnittet i 
gemenskapen men vars ekonomi är på 
väg att komma ikapp de rikare 
medlemsstaternas, kommer att behöva 
göra en betydande ansträngning för att 
förbättra energieffektiviteten. Målen att 
undanröja snedvridning av konkurrensen 
inom gemenskapen och säkerställa en hög
grad av ekonomisk effektivitet i arbetet 
med att omvandla EU till en ekonomi med 
låga koldioxidutsläpp, innebär att det 
skulle vara olämpligt om olika 
ekonomiska sektorer behandlades på 
olika sätt inom ramen för gemenskapens 
system i enskilda medlemsstater. Det är 
därför nödvändigt att utveckla andra 
mekanismer för att stödja 
ansträngningarna i medlemsstater med 
relativt sett lägre inkomst per capita och 
högre tillväxtutsikter. 90 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen 2005 inom 
ramen för gemenskapssystemet. Av 
solidariska skäl och för tillväxten inom 
gemenskapen bör 10 % av denna kvantitet 

utgår
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anslås till tidigare nämnda medlemsstater, 
så att de får möjlighet minska utsläppen 
och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Vid fördelningen 
av dessa 10 % bör hänsyn tas till 
inkomsten per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater. 
Medlemsstater med låga inkomstnivåer
per capita och höga tillväxtutsikter bör få 
en större tilldelning. Medlemsstater med 
en genomsnittsinkomst per capita som 
ligger mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)0085 överstiger 0,7 % av BNP.

Motivering

Denna anpassning är nödvändig för antagandet av riktmärkningsmodellen.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss 
till klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara 
energin och uppfylla gemenskapens 
åtagande som innebär att 20 % av all 
energi ska vara förnybar 2020, öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020, 
främja avskiljning och lagring av 
växthusgaser, bidra till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi, hindra avskogningen och 

utgår
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underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna 
andel ligger väsentligt under de 
förväntade nettoinkomsterna från 
auktionsförfarandet för myndigheternas 
del, med beaktande av de minskade 
inkomster från bolagsskatter som 
eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör 
fastställas bestämmelser om 
övervakningen av att medel från 
utauktioneringen används för dessa 
syften. En anmälan av detta slag befriar 
inte medlemsstaterna från den skyldighet 
att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande 
statligt stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Motivering

Denna anpassning är nödvändig för antagandet av riktmärkningsmodellen.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör 
beviljas för avskiljning och lagring av 
koldioxid eftersom incitamentet till att 
förfara på detta vis då skulle vara att inga 

(16) Handel med utsläppsrätter är ett 
instrument som bör bidra till att uppnå 
minskningsmålen för koldioxid till minsta 
möjliga kostnad. Gratis tilldelning 
baserad på riktmärken och faktisk 
produktion ger de nödvändiga 
incitamenten för effektivitetsförbättringar. 
De kostnader som handeln med 
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utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

utsläppsrätter medför, både för 
deltagande anläggningar och indirekt 
även för konsumenterna, kan därigenom 
begränsas till vad som är ekonomiskt 
nödvändigt för att koldioxidutsläppen ska 
kunna minskas i enlighet med målen. De 
koldioxidutsläpp som alltjämt är tillåtna i 
enlighet med taket kommer inte att 
medföra kostnader för gemenskapen. De 
kommer att göra det så snart de omfattas 
av ett framtida, strängare minskningsmål. 
En sådan begränsning äventyrar inte på 
något vis de klimatpolitiska målen. 
Uppnåendet av minskningsmålet för 
koldioxid kan säkerställas genom att 
riktmärkena sätts korrekt. Genom att 
riktmärkena justeras ned under de 
följande åren skapas garantier för att det 
totala minskningsmålet verkligen kommer 
att uppnås. Därför bör gratis tilldelning 
baserad på riktmärken och faktisk 
produktion vara regel från 2013 och framåt 
inom alla sektorer och under hela 
perioden.

Motivering

Om man vill skapa ett kostnadseffektivt och fungerande utsläppshandelssystem som verkligen 
bidrar till att uppnå minskningsmålen till minimala kostnader är utauktionering inte den 
bästa lösningen. Tilldelning baserad på riktmärken och faktisk produktion är ett bättre system 
som ger miljöeffektivitet till minimala kostnader, vilket framgår av den aktuella Ecofys-studie 
som gjorts för Ifiec.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle 
utgöra 80 % av den kvantitet som svarar 
mot den procentandel av de sammanlagda 
utsläppen i gemenskapen under 

utgår
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perioden 2005–2007 som dessa 
anläggningar stod för, uttryckt som 
andelen av den årliga sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter i gemenskapen. 
Efter detta skulle tilldelningen av 
gratisrätter varje år minskas med lika 
stora kvantiteter för att bli noll år 2020.

Motivering

Koldioxidpriset bör inkluderas fullt ut i alla produkter så att man kan styra marknaden mot 
en klimatvänligare konsumtion. Fri tilldelning rubbar marknadsmekanismen, medan full 
utauktionering skulle bespara oss en massa byråkrati och belöna dem som gör bäst ifrån sig. 
Koldioxidläckage och illojal konkurrens som den europeiska produktionen utsätts för från 
länder som inte har förbundit sig till ett omfattande internationellt klimatavtal bör motverkas 
genom ett krav på utsläppsrätter vid import utifrån. 

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Utdelningen av gratisrätter till 
anläggningar bör ske enligt harmoniserade 
gemenskapstäckande regler (”riktmärken”), 
så att risken för snedvridning av 
konkurrensen inom gemenskapen blir så 
liten som möjligt. Dessa regler bör utgå 
från den mest växthusgas- och 
energieffektiva tekniken. Reglerna får 
emellertid aldrig fungera som incitament 
till att öka utsläppen från ineffektiva 
anläggningar.
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utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För 
att undvika snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
inga gratisrätter utdelas för el som 
produceras av nya aktörer. Utsläppsrätter 
som vikts för nya aktörer men som ännu 
inte tilldelats 2020, bör utauktioneras.

Motivering

Den grundläggande tilldelningsmekanismen bör vara riktmärken baserade på faktisk 
produktion för samtliga sektorer. Ytterligare bestämmelser om nya aktörer m.m. är därför 
onödiga och kan strykas. Tilldelning baserad på riktmärken och faktisk produktion gör det 
möjligt för effektiva anläggningar att växa fram på bekostnad av ineffektiva och till gagn för 
de klimatpolitiska målen i stort. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 

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

gemenskapen också att anta systemet för 
gratis utsläppsrätter baserat på ett 
riktmärke för sektorer eller delsektorer 
som uppfyller relevanta kriterier.

Motivering

En riktmärkningsmodell baserad på den bästa tillgängliga tekniken erbjuder den mest 
effektiva och den mest kostnadseffektiva lösningen. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2010 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2009
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp.
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Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en 
större andel gratisrätter, och det vore 
alternativt möjligt att införa ett system för 
effektiv koldioxidutjämning som ger 
anläggningar i gemenskapen med stor 
risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma 
än de krav som gäller för anläggningar 
inom EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder 
skulle behöva vara förenliga med de 
principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de
minst utvecklade ländernas särskilda 
situation. De bör också vara förenliga 
med gemenskapens internationella 
åtaganden, inklusive WTO-avtalet.

Motivering

Antagandet av riktmärkningsmodellen kommer att leda till en minimering av risken för 
koldioxidläckage. Det är emellertid inte rätt att identifieringen av de sektorer som kan komma 
att drabbas av koldioxidläckage ska ske först 2010. Detta skulle bara fördröja nödvändiga 
investeringar. Ett år bör räcka för kommissionen att fatta ett beslut.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas på 
samma sätt som aktörer inom andra 
näringar som får gratis utsläppsrätter än 
som elproducenter. Detta innebär att 80 % 
av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, 
och att gratistilldelningen till luftfarten 

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas på 
ett sätt som återspeglar deras förmåga att 
finna ersättningsbränsle på medellång till 
lång sikt. Luftfarten ska behandlas som 
andra industrier som får gratisrätter under 
en övergångsperiod, snarare än som 
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sedan bör minska varje år med en lika stor 
kvantitet för att och helt upphöra år 2020. 
Gemenskapen och dess medlemsstater bör 
fortsätta att försöka att nå fram till ett avtal 
om globala åtgärder för att minska 
luftfartens utsläpp av växthusgaser samt 
granska situationen inom denna sektor som 
vid nästa översyn av gemenskapssystemet.]

elproducenter, vilket från och med 2013 
innebär att 80 % ska tilldelas gratis och att 
gratistilldelningen till luftfarten därefter 
minskar med lika stora mängder år för år 
för att helt upphöra 2020. Gemenskapen 
och dess medlemsstater bör fortsätta att 
försöka att nå fram till ett avtal om globala 
åtgärder för att minska luftfartens utsläpp 
av växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet. Kommissionen 
bör anta alla nödvändiga åtgärder för att 
lindra eventuella negativa ekonomiska 
och sociala följder för EU:s yttersta 
randområden och öar, inbegripet små 
ömedlemsstater och glestbefolkade 
områden i norr, på vilka bestämmelserna i 
detta direktiv ska tillämpas.]

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör framför allt få 
befogenhet att anta åtgärder för 
utauktionering av utsläppsrätter, för 
gemenskapstäckande tilldelning av 
utsläppsrätter under en övergångsperiod, 
för övervakning, rapportering och 
verifiering av utsläpp, för ackreditering av 
kontrollorgan och för genomförande av 
harmoniserade projektregler. Eftersom 
sådana åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv och att komplettera det 
genom tillägg eller modifiering av nya icke 
väsentliga delar, bör de antas i enlighet 

(34) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör framför allt få 
befogenhet att anta åtgärder för tilldelning
av utsläppsrätter enligt 
riktmärkningsmodellen, för övervakning, 
rapportering och verifiering av utsläpp, för 
ackreditering av kontrollorgan och för 
genomförande av harmoniserade 
projektregler. Eftersom sådana åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv och att 
komplettera det genom tillägg eller 
modifiering av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
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med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som fastställs i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Motivering

Det finns ingen kostnadsfri tilldelning under en övergångsperiod, eftersom 
riktmärkningsmodellen även ska tillämpas på energiintensiva industrier. Inom 
riktmärkningsmodellen ska utauktionering endast äga rum om en anläggning inte når upp till 
riktmärket. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om antalet utsläppsrätter som 
därutöver fördelats till operatörer inom en 
specifik sektor, till följd av 
produktionsökning i enlighet med 
artikel 10a.2, överskrider antalet 
utsläppsrätter som returneras av 
operatörer i denna sektor på grund av 
reducerad minskning till följd av 
justeringarna i efterhand, ska 
riktmärkena för denna specifika sektor 
reduceras under året som följer på det år 
då obalansen uppträdde, i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som anges i artikel [23.3] på ett 
sätt som garanterar att en övergripande 
utsläppsminskning åstadkoms inom 
tillämpningsområdet för artikel 9. För 
detta ändamål ska den behöriga 
myndigheten senast den 30 april varje år 
meddela kommissionen om mängden 
utsläppsrätter överskridits. 

Motivering

Genom att fördela gratis utsläppsrätter med justeringar i efterhand i enlighet med den 
verkliga produktionen, kan man garantera att minskningsmålet för koldioxid uppnås, att 
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effektiv tillväxt förverkligas samt att oförtjänta vinster (som påvisats i Ecofys-studien om 
Ifiec-metoden) undviks. Vid ökad produktion kan justeringar i efterhand medföra extra 
utsläppsrätter under ett år. Uppnåendet av det övergripande målet måste emellertid 
garanteras. Om de tilldelade utsläppsrätterna överskrids i förhållande till planen, ska de 
olika riktmärkena justeras nedåt i enlighet med den korrigeringsmekanism som ska inrättas 
enligt artikel 23.3.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Utauktionering av utsläppsrätter

1. Från och med 2013 ska 
medlemsstaterna auktionera ut alla 
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 
enlighet med artikel 10a.
2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:
a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i 
andelar som exakt överensstämmer med 
den berörda medlemsstatens andel 
verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.
b) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt 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 medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen 
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utsläppsrätter beräknas på grundval av 
deras verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.
Om nödvändigt ska de procentsatser som 
avses i led b anpassas proportionellt i syfte 
att säkerställa att omfördelningen blir 
10 %.
3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:
a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi, att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive 
deltagande i initiativ inom ramen för den 
strategiska EU-planen för energiteknik.
b) Att utveckla den förnybara energin så 
att gemenskapen kan uppfylla sitt 
åtagande att utnyttja 20 % förnybar 
energi 2020 och att öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020.
c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, 
särskilt från kolkraftverk.
d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.
e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.
f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.
g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.
4. Medlemsstaterna ska inkludera 
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information om hur inkomsterna anslås 
för vart och ett av dessa syften i sina 
rapporter enligt beslut nr 280/2004/EG.
5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och
icke-diskriminerande sätt.
Auktionerna ska utformas så att 
aktörerna, särskilt små och medelstora 
företag som täcks av gemenskapssystemet, 
har fullt tillträde och så att inga andra 
deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet. Denna åtgärd, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel [23.3].”

Motivering

Utauktionering inom utsläppshandelssystemet innebär maximala kostnader för alla 
konsumenter utan extra fördelar i fråga om en minskning av koldioxid. En sådan 
utauktionering innebär ingenting annat än en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att EU-konsumenter ska spara upp till 55 miljarder euro per år och för att kunna 
hålla energipriserna 20–30 euro/MWh lägre utan att utsläppshandelssystemets effektivitet 
ifrågasätts, bör man inte utgå från utauktionering. Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion kan vara ett kostnadseffektivt och ekologiskt effektivt instrument.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med 2013 ska 
medlemsstaterna dela ut samtliga 
utsläppsrätter gratis för hela perioden. 
Senast den 30 juni 2009 ska kommissionen 
anta gemenskapstäckande och fullt 
harmoniserade genomförandebestämmelser 



PE406.005v02-00 18/28 AD\734965SV.doc

SV

för en harmoniserad tilldelning av 
utsläppsrätter enligt punkterna 2 och 3.

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

Åtgärderna, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. Definitionen av de 
sektorer på vilka direktivet ska tillämpas 
utgör emellertid ett viktigt element och 
varje ändring av denna ska därför 
omfattas av en bestämmelse. 

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

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik. 

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

Motivering

Utauktionering av utsläppsrätter är inte nödvändigt för att EU:s minskningsmål för koldioxid 
ska kunna uppnås. En sådan utauktionering skulle medföra en enorm ökning av 
energipriserna, skada industrins konkurrenskraft och minska köpkraften hos konsumenterna. 
En gratis tilldelning som är kopplad till riktmärken som gäller hela EU med justeringar i 
efterhand (där man beaktar den verkliga produktionen) är ett bättre alternativ. 
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a  punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Anläggningar ska tilldelas det antal 
utsläppsrätter som motsvarar den 
aritmetiska summan av den förväntade 
genomsnittliga årsproduktionen, 
anläggningarnas respektive riktmärke och 
antalet kalenderår inom
tilldelningsperioden sedan 
idrifttagningen. Om produktionsvolymen 
för något kalenderår avviker från den 
förväntade genomsnittliga 
årsproduktionen, ska operatören, vid en 
minskning av produktionen, senast den 30 
april följande år, returnera till den 
behöriga myndigheten det antal 
utsläppsrätter som erhålls genom 
multiplicering av den minskade 
produktionsvolymen med det riktmärke 
som tilldelats anläggningen. Vid en 
ökning av produktionen ska den behöriga 
myndigheten, på begäran och senast den 
30 april följande år, tilldela extra 
utsläppsrätter på grundval av samma 
uträkning. Riktmärkena ska fastställas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel [23.3]. De 
ska beakta de ifrågavarande 
anläggningarnas tekniska potential att 
minska utsläppen. Oundvikliga 
processrelaterade utsläpp ska inte 
minskas när riktmärket fastställs. 
Detsamma gäller oundvikliga 
avfallsgaser. I de fall där avfallsgaser 
används som bränsle ska utsläppsrätter 
tilldelas operatören för den anläggning 
som genererar avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som tillämpas inom 
ramen för denna punkt.
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Motivering

Tilldelningen bör vara gratis enligt det riktmärke som gäller hela EU, med justeringar i 
efterhand i enlighet med den verkliga produktionen. Denna tilldelningsmetod erbjuder ett 
effektivt klimatförändringsinstrument till en effektiv kostnad för hela ekonomin. Denna 
tilldelningsmodell genomförs i nya punkt 2.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a  punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. a) Om inga riktmärken fastställts för 
vissa produkter eller processer enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3], ska den berörda 
anläggningen tilldelas utsläppsrätter 
utgående från den årliga genomsnittliga 
tilldelningen för utsläppshandelssystemets 
andra period, justerad enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9. De berörda 
anläggningarnas tekniska potential att 
minska utsläppen ska beaktas.
b) I de fall där produkter eller processer 
inte omfattas av utsläppshandelssystemets 
andra period ska den princip som kallas 
”grandfathering” (gamla utsläppsrätter 
förblir i kraft) tillämpas.

Motivering

Man måste anta att riktmärken inte för närvarande och inte generellt kan fastställas för alla 
produkter och processer. Detta kan fara fallet för mycket differentierade produkter som står 
för en liten andel av utsläppen inom ramen för utsläppshandelssystemet. Sådana 
anläggningar bör tilldelas CO2-utsläppsrätter i enlighet med den princip som kallas 
”grandfathering” (gamla utsläppsrätter förblir i kraft). 
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Högeffektiva anläggningar för 
kraftvärmeproduktion, vilka omfattas av
direktiv 2004/8/EG, ska på obestämd tid 
tilldelas gratis utsläppsrätter för sin 
kraftvärmeproduktion på grundval av ett 
riktmärke. 

Motivering

Anläggningar för kraftvärmeproduktion är en hörnsten i klimatskyddet. I direktiv 2004/8/EG 
fastställs att högeffektiva anläggningar för kraftvärmeproduktion ska bevaras och utvidgas. 
Det skulle vara kontraproduktivt om bördan ökades som en följd av utauktioneringen. I flera 
fall skulle respektive medlemsstats främjande av anläggningar för kraftvärmeproduktion inte 
leda till önskade resultat, produktionen för befintliga anläggningar för kraftvärmeproduktion 
skulle minska och framtida utvidgningar skulle inte förverkligas. Om utauktionering görs till 
den huvudsakliga tilldelningsmekanismen för elproduktion kan man främja klimatskyddet 
genom att lämna anläggningar för kraftvärmeproduktion utanför utauktioneringen.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a  punkt 6  stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

utgår
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Motivering

Att auktionera ut CO2-utsläppsrätter för framställning av elektricitet utgör en onödig och 
betydande kostnadsbörda för konsumenter. En mekanism för gratis tilldelning baserad på 
riktmärken och faktisk produktion är ett mera effektivt utsläppshandelssystem.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a  punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

utgår

Motivering

Utauktionering inom utsläppshandelssystemet innebär maximala kostnader för alla 
konsumenter utan extra fördelar i fråga om en minskning av koldioxid. En sådan 
utauktionering innebär ingenting annat än en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att EU-konsumenter ska spara upp till 55 miljarder euro per år och för att kunna 
hålla energipriserna 20–30 euro/MWh lägre utan att utsläppshandelssystemets effektivitet 
ifrågasätts, bör man inte utgå från utauktionering. Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion kan vara ett kostnadseffektivt och ekologiskt effektivt instrument.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a  punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

Utauktionering inom utsläppshandelssystemet innebär maximala kostnader för alla 
konsumenter utan extra fördelar i fråga om en minskning av koldioxid. En sådan 
utauktionering innebär ingenting annat än en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att EU-konsumenter ska spara upp till 55 miljarder euro per år och för att kunna 
hålla energipriserna 20–30 euro/MWh lägre utan att utsläppshandelssystemets effektivitet 
ifrågasätts, bör man inte utgå från utauktionering. Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion kan vara ett kostnadseffektivt och ekologiskt effektivt instrument.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a  punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och 
vart tredje år därefter ska kommissionen 
fastställa de sektorer som avses i punkt 8.

utgår

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
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Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Motivering

Utauktionering inom utsläppshandelssystemet innebär maximala kostnader för alla 
konsumenter utan extra fördelar i fråga om en minskning av koldioxid. En sådan 
utauktionering innebär ingenting annat än en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att EU-konsumenter ska spara upp till 55 miljarder euro per år och för att kunna 
hålla energipriserna 20–30 euro/MWh lägre utan att utsläppshandelssystemets effektivitet 
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ifrågasätts, bör man inte utgå från utauktionering. Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion kan vara ett kostnadseffektivt och ekologiskt effektivt instrument.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b utgår
Åtgärder för att stödja vissa 

energiintensiva industrier i händelse av 
koldioxidläckage

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har 
fastställts vara förenade med betydande 
risker för koldioxidläckage. Rapporten 
ska åtföljas av lämpliga förslag rörande 
t.ex. följande:
– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a.
– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.
Eventuella bindande sektorsanknutna 
avtal som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
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klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas 
av obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Motivering

De flesta av dessa problem kommer att lösas genom riktmärkningsmodellen. Med tanke på de 
kraftigt ökande energipriserna stöder riktmärkningen ytterligare investeringar i mer effektiva 
tekniker. Detta är också en konkurrensfördel.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över de 
gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.2.

Motivering

Denna anpassning är nödvändig för antagandet av riktmärkningsmodellen.
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Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska se till att de regionala myndigheterna
får relevant information om anläggningar 
i sitt område för att därmed kunna 
bedöma effekterna av de bidrag från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
eller Sammanhållningsfonden som syftar 
till att stödja företag som ställer om 
anläggningarnas teknik till rena eller 
förnybara energikällor.
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