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KORTFATTAD MOTIVERING

Att hantera klimatförändringarna och gå över till ett koldioxidfattigt samhälle är en central 
global prioritering. Parlamentet har visat sitt engagemang i frågan genom att tillsätta ett 
tillfälligt utskott för klimatförändringar. På grundval av slutsatserna från Europeiska rådets 
möte våren 2007 och tidigare resolutioner från parlamentet lade kommissionen i januari 2008 
fram ett mycket omfattande paket med målsättningen att minska EU:s utsläpp av växthusgaser 
med minst 20 procent fram till 2020, vilket bör ökas till 30 procent om en omfattande 
internationell överenskommelse nås. Detta stora framsteg i EU:s politik sänder ett mycket 
tydligt budskap till andra länder om EU:s seriösa åtagande för att bekämpa 
klimatförändringarna.

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS), som inleddes 2005, är 
världens största handelssystem med tak (cap and trade-system) och omfattar tiotusentals 
operatörer. Systemet är hörnstenen i EU:s strategi för att bekämpa klimatförändringarna och 
är även en viktig ekonomisk drivkraft. Många företag som omfattas av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter betraktar det som en av de centrala faktorerna i sin långsiktiga 
beslutsprocess, med en stark till medelstark inverkan på beslut om att utveckla innovativa 
tekniker.1 Finansinstitutioner ser alltmer EU:s system för handel med utsläppsrätter som en 
seriös, fungerande och viktig marknad.

De två första faserna i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter har visat att det 
genom en livskraftig inre marknad för utsläppsrätter är möjligt att sätta ett pris på koldioxid. 
Faserna genomfördes emellertid inte helt utan problem. Beroendet av systemet för nationella 
fördelningsplaner ledde till prisfall på koldioxid på grund av att medlemsstaterna delade ut för 
många utsläppsrätter, plötsliga och omotiverade vinster för många kraftverk, illojal 
konkurrens inom EU till följd av skillnader mellan de nationella fördelningsplanerna och 
osäkerhet för marknadsaktörerna. Dessa problem har man nu tagit itu med i en omfattande 
översyn av EU:s handelssystem med utsläppsrätter som genomfördes med anledning av de 
internationella förhandlingarna om ett avtal efter Kyotoavtalet. I januari 2008 lade
kommissionen fram ett förslag om ett omarbetat EU-system för handel med utsläppsrätter.

Föredraganden välkomnar den föreslagna översynen av det europeiska systemet för handel 
med utsläppsrätter. För det första kommer förslaget att leda till ökad harmonisering och 
jämlikare villkor genom att ett enhetligt EU-omfattande tak införs för det totala antalet 
utsläppsrätter (inklusive en ny enhetlig reserv för nytillträdande), genom att 
fördelningsmetoden harmoniseras (i princip utauktionering – för övriga sektorer förutom 
elsektorn en gradvis reduktion i etapper med fria rätter) och genom att centrala definitioner 
(som för förbränningsanläggningar) fastställs. För det andra kommer systemet att bli mer 
förutsägbart genom att en längre fördelningsperiod och fasta förutsägbara minskningar av 
taket fastställs. För det tredje kommer tillämpningsområdet att utvidgas till att omfatta nya 
industrier (t.ex. aluminium- och ammoniakproducenter) och nya gaser (dikväveoxid och
perfluorkarboner), vilket ökar möjligheterna att finna kostnadseffektiva sätt för att minska 
utsläppen. Slutligen kommer förslaget att bidra till att den administrativa bördan minskas 
(särskilt för små och medelstora företag) genom att ett undantag införs för små anläggningar.

                                               
1 ”Review of EU Emissions Trading Scheme – Survey Highlights”, McKinsey, 2005.
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Det krävs emellertid flera ändringar för att ytterligare stärka förslaget och göra systemet mer 
lätthanterligt och effektivt. Syftet med de flesta av dessa ändringar är att minska systemets 
osäkerhet och göra det mer förutsägbart. Detta är centralt från miljösynpunkt eftersom osäkra
förhållanden inverkar negativt på planeringen av framtida investeringar för att nå 
utsläppsminskningar, t.ex. genom energieffektivitet eller genom att förnya befintlig 
produktionskapacitet.

Belöna de effektivaste operatörerna
Energieffektivitet är en hörnsten i insatserna för att skapa ett koldioxidfattigt samhälle. Därför 
är det viktigt att gratisrätter inte fördelas på en historisk basis (vilket i själva verket stöder de 
befintliga innehavarna) utan på grundval av bästa tillgängliga praxis och bästa tillgängliga 
teknik. Genom att fördela rätterna på grundval av ett eller flera centrala riktmärken kommer 
systemet att belöna energieffektiva företag som har investerat i miljövänliga 
produktionsprocesser. Det är mycket viktigt att industrin samarbetar för att fastställa dessa 
riktmärken så snart som möjligt eftersom inga gratisrätter bör fördelas om det inte finns några 
harmoniserade riktmärken. Energieffektivitet är det mest kostnadseffektiva och omedelbart 
tillgängliga verktyget för att minska utsläppen och öka energiförsörjningstryggheten och 
konkurrenskraften. Många former av energieffektiv teknik finns redan och kan införas med 
korta ledtider. I framtiden kan systemet med handel med utsläppsrätter kopplas till ett 
harmoniserat system med ”vita certifikat”, som främjar energibesparingar och 
energieffektivitet. Det är viktigt att kommissionen noggrant överväger dessa möjligheter.

Intäkter från utauktionering
Det har beräknats att inkomsterna från utauktioneringen av utsläppsrätter kommer att uppgå 
till minst 33 miljarder euro varje år (om man endast räknar med auktionering för elsektorn och 
ett relativt blygsamt koldioxidpris)1. Enligt förslaget ska dessa inkomster gå till 
medlemsstaternas budgetar, med en ”moralisk skyldighet” att öronmärka en andel av medlen 
för det allmänna målet att bekämpa klimatförändringen. Detta är dock inte tillräckligt tydligt 
och kan leda till att intäkterna ”försvinner” i den nationella budgeten, och man skulle förlora 
möjligheten att använda dessa pengar för utsläppsminskningar och stödja 
utvecklingsländerna, vilket helst bör göras på EU-nivå.

Insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan
Under en genomsnittlig vecka handlas det med över 10 miljoner utsläppsrätter, vilket innebär 
att denna marknad är värd flera miljarder euro. Utsläppsrätternas rättsliga karaktär är 
emellertid oklar. En del länder anser att de är finansiella instrument vars handel övervakas av 
finanstillsynsmyndigheterna, medan andra länder anser att de är vanliga handelsvaror och 
endast derivaten betraktas som finansiella instrument.1 För att undvika otillbörlig 
marknadspåverkan och insiderhandel är det följaktligen viktigt att överväga hur 
finansmarknadsbestämmelserna ska tillämpas för utsläppsrätter. Genom att tillämpa liknande 
bestämmelser kommer prisbildningen på marknaden att bygga mer på marknadsrelevant 
information och mindre på konkurrensbegränsande spekulation, till exempel genom 
hedgefonder eller statliga investeringsfonder. Kommissionens och medlemsstaternas 
offentliggörande av marknadskänslig information bör dessutom vara strängt och tydligt 

                                               
1 ”Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change”, 
budgetutskottets politiska avdelning, Europaparlamentet, 2008.
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reglerad, eftersom offentliggörande av marknadskänsliga uppgifter kan få enorma 
konsekvenser för marknaden. Här bör samma regler som för marknadskänslig information för 
aktiemarknader gälla.

Koldioxidläckage
Så länge som det inte finns en global ram kan alltför betungande system för 
utsläppsminskningar leda till att företagen flyttar sin produktion utanför EU. Detta skulle inte 
bara få ekonomiska och sociala följder, utan även undergräva miljömålen – eftersom dessa 
företag inte längre skulle vara föremål för samma utsläppskontroll. Kommissionen tillstår att 
detta är ett problem, men skjuter upp lösningen: de sektorer som är sårbara för 
koldioxidläckage ska identifieras till 2010 och kommissionen ska föreslå möjliga åtgärder för 
att förhindra detta till 2011 (100 procents fördelning av gratisrätter och/eller att importer ska 
omfattas av EU-systemet för handel med utsläppsrätter). Dessutom ska förteckningen över 
sårbara sektorer ses över vart tredje år. Föredraganden föredrar helt klart ett globalt avtal som 
omfattar alla berörda företag och sektorer. Om det inte är möjligt skulle globala sektorsavtal 
(med kontrollerbara mål för utsläppsminskningar) vara det ”näst bästa” alternativet. Om inget 
av alternativen går att genomföra måste EU emellertid ha en mekanism som ger den säkerhet 
och förutsägbarhet som behövs för långsiktiga investeringar och förnyande av tillgångarna 
inom dessa sektorer. Med tanke på att systemet kommer att träda i kraft 2013 måste företagen 
och investerarna få information i förväg och på längre sikt om hur många utsläppsrätter varje 
sektor kommer att få. Å andra sidan kan de internationella förhandlingarna hindras i onödan 
om EU anger vilka sektorer som kommer att skyddas genom gratisrätter redan nu. Det bästa 
sättet att garantera större säkerhet för marknadsoperatörerna utan att äventyra de 
internationella förhandlingarna är att påskynda kommissionens tidsschema och förlänga 
perioden mellan översynerna, samtidigt som man försäkrar sig om att inga tillkännagivanden 
görs innan de internationella förhandlingarna slutförs, vilket förväntas ske i december 2009.

Små och medelstora företag och administrativa bördor
De små och medelstora företagen vinner på att hålla sig i täten och investera i koldioxidfattig 
teknik. Deras särskilda situation måste emellertid beaktas i den rättsliga ram som inrättas. 
Enligt förslaget ska små förbränningsanläggningar (under 25 MW) undantas från systemet,
om likvärdiga åtgärder vidtas. Denna tröskel är relativt låg. En tredjedel av det totala antal 
förbränningsanläggningar som omfattas av systemet utgörs av förhållandevis små 
anläggningar (under 50 MW), men tillsammans står de för endast 2 procent av de 
sammanlagda rapporterade utsläppen.2 Det förefaller därför kostnadseffektivt att höja tröskeln 
för att små anläggningar (till exempel till den tröskel som mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPPC) har fastställt) ska få undantas från systemet.

                                                                                                                                                  
1 ”Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States”, rapport från Europeiska miljöbyrån, 
2008.
2 ”Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States”, rapport från Europeiska miljöbyrån, 
2008, s. 7.
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Ytterligare harmonisering
Ytterligare harmonisering krävs för att öka den rättsliga säkerheten och skapa verkligt lika 
villkor inom EU. Detta gäller definitionerna (exempelvis för stängning), men även
avgifter/utgifter och böter/påföljder. De maximala böterna för liknande överträdelser skiljer 
sig till exempel avsevärt mellan medlemsstaterna, från 600 euro ända upp till 
15 miljoner euro.

Internationella aspekter
EU:s system för handel med utsläppsrätter bör betraktas som ett första steg mot ett globalt 
system för handel med utsläppsrätter. Därför är det mycket viktigt att det är möjligt att koppla 
EU:s system för handel med utsläppsrätter till andra handelssystem och – genom att utnyttja 
alla tillgängliga gemenskapsinstrument – uppmuntra tredjeländer som gränsar till EU till att 
ansluta sig till EU:s system. När det gäller utvecklingsländerna är det viktigt att EU utnyttjar 
de möjligheter som erbjuds genom detta system för att hjälpa dessa länder att bli 
koldioxidneutrala genom att göra de nödvändiga investeringarna och genom 
kunskapsöverföring.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
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klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar och att 
industriländerna snabbt måste engagera 
sig och uppmuntras till att delta i 
processen för att minska utsläppen.

klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar, att både gamla 
och nya industriländer snabbt måste 
engagera sig och att utvecklingsländerna 
måste delta i processen för att minska 
utsläppen.

Motivering

Med tanke på att de nyindustrialiserade ländernas andel av utsläppen stadigt ökar måste 
målet vara att säkra deras deltagande och inte bara att uppmuntra det. Målet måste vara att 
säkra utvecklingsländernas deltagande och inte bara att uppmuntra det.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I sin resolution av 
den 31 januari 2008 om resultaten från 
Balikonferensen om 
klimatförändringarna (COP 13 och 
COP/MOP 3) påminde 
Europaparlamentet om sin ståndpunkt att 
de industrialiserade länderna bör åta sig 
att minska sina utsläpp av växthusgaser 
med minst 30 procent till 2020 och med 
60–80 procent till 2050, jämfört med 
1990 års nivåer. Med tanke på att EU 
räknar med ett positivt resultat av 
COP 15-förhandlingarna, som ska hållas 
i Köpenhamn 2009, bör man nu börja 
planera för strängare 
utsläppsminskningsmål för 2020 och 
därefter, och försäkra sig om att 
gemenskapssystemet efter 2013 möjliggör 
strängare utsläppstak om så är 
nödvändigt, som en del av unionens 
bidrag till ett nytt internationellt avtal.
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Motivering

Det är viktigt att betona parlamentets starka engagemang i kampen mot 
klimatförändringarna. Det bästa sättet att lyckas med detta är genom det internationella avtal 
som ska nås i Köpenhamn till årsslutet 2009. Detta förslag bör ses som ett bevis på EU:s 
starka åtagande i detta sammanhang, men även som ett tecken på att EU förbereder sig för de 
strängare mål som kommer att införas i och med det nya avtalet.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005.

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 %,
jämfört med utsläppsnivåerna under 
Kyotoprotokollets internationellt erkända 
referensår 1990, ska kunna uppnås på ett 
kostnadseffektivt sätt, bör de utsläppsrätter 
som tilldelas dessa anläggningar senast 
2020 ligga 21 % under deras 
utsläppsnivåer för 2005.

Motivering

De totala utsläppsmängderna skulle enligt beräkningen uppgå till 4,65 miljarder ton vid en 
20-procentig minskning jämfört med 1990. Fram till 2020 ska minskningar på 
2,67 miljarder ton åstadkommas av sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet. 
Vidare visar beräkningen, i motsats till kommissionens påstående, att kravet på de sektorer 
som omfattas av utsläppshandelssystemet bör ligga på 15-procentiga utsläppsminskningar 
jämfört med 2005 års nivåer.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Träd på rot, liksom trä och 
träprodukter, är en mycket viktig källa för 
avskiljning och lagring av koldioxid. Som 
ersättning till fossila bränslen kan virke 
dessutom bidra till att bekämpa 
växthuseffekten. Sammantaget utgör 
skogarna naturliga kolreservoarer, men 
koldioxiden släpps ut i atmosfären när 
skogarna huggs ned och bränns. Därför 
är det viktigt att införa 
skogsskyddsmekanismer för att dämpa 
den globala uppvärmningen.

Motivering

Den förändrade markanvändningen (exempelvis avskogningen i tropikerna) anses ligga 
bakom 20 procent av världens växthusgasutsläpp. De årliga utsläpp av växthusgaser i 
världen som kan kopplas till avskogning uppgår till 6 miljarder ton koldioxidekvivalenter.

Enbart i Frankrike svarar lagring för 15,6 miljoner ton koldioxid och fångar upp 10 % av 
växthusgasutsläppen. Ersättning uppskattas till 14 miljoner ton koldioxid. Utan sin skog och 
sitt virke skulle Frankrike släppa ut ytterligare 108 miljon ton koldioxid, dvs. ca 20 % mer.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Med tanke på skogssektorns stora 
potential att dämpa den globala 
uppvärmningen bör det införas 
incitament för att främja och utveckla 
denna sektor, med respekt för de andra 
funktioner som skogen fyller.

Motivering

I klimatpanelens rapport från 2007 heter det bland annat att de långsiktigt främsta dämpande 
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effekterna kommer att komma från strategier för hållbar skogsutveckling som syftar till att 
bibehålla eller öka skogarnas koldioxidlager med samtidig produktion av virke, massaved och 
träenergi. Vidare bör man erinra sig Europaparlamentets resolution av den 
15 november 2007, där kommissionen uppmanades att även låta viss skogsbruksverksamhet 
ingå i utsläppshandelssystemet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Direktiv 2003/87/EG och dess 
ändringsdirektiv 2004/101/EG bör 
anpassas till Kyotoprotokollets 
bestämmelser om markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk (LULUCF).

Motivering

Kyotoprotokollet ger industriländerna i bilaga B minskningsmål för växthusgasutsläpp 
angivna i siffror. I många artiklar talas det om LULUCF-verksamhet (av engelskans ”Land 
Use, Land Use Change and Forestry”), det vill säga skogsodling, återbeskogning, 
avskogning, skogsförvaltning, förvaltning av jordbruksmark, förvaltning av betesmarker och 
förnyelse av vegetation.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Gemenskapssystemet och 
Kyotoprotokollets projektbaserade 
mekanismer bör kopplas samman helt 
genom att LULUCF-verksamhet inbegrips 
i direktiven 2003/87/EG och 
2004/101/EG.

Motivering

Direktiv 2004/101/EG av den 27 oktober 2004 om ändring av direktiv 2003/87/EG omfattar 
inte skogs- och jordbruksverksamhet.
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Skogsindustrin och flera miljöorganisationer stöder tanken på att låta LULUCF ingå i 
utsläppshandelssystemet. De åberopar den betydande inverkan som sådan verksamhet har på 
klimatförändringarna, med tanke på att avskogningen står för 20 % av de globala utsläppen 
av växthusgaser. Att även ta med sådan verksamhet skulle dessutom vara ett sätt att främja 
hållbar utveckling i icke-industrialiserade länder.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att inbegripa LULUCF-
verksamhet i direktiven 2003/87/EG och 
2004/101/EG mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen och de förslag som 
lades fram vid Balikonferensen. 
Kommissionen bör lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om detta för 
Europaparlamentet och rådet senast i 
slutet av 2008.

Motivering

Vissa medlemsstater anklagar kommissionen för att inte tillräckligt väl ha motiverat sitt 
beslut att utelämna LULUCF-verksamhet och beklagar även detta beslut eftersom både 
Europeiska rådet i sina slutsatser av den 9 mars 2007 och Europaparlamentet i sin resolution 
av den 15 november 2007 om klimatkonferensen på Bali har uppmanat kommissionen att titta 
på ett införande av LULUCF i utsläppshandelssystemet. Ett inbegripande av sådan 
verksamhet i utvecklingsländer skulle utgöra en betydande finansieringskälla som skulle 
kunna säkra skyddet av den biologiska mångfalden och återplanteringen av förstörda skogar.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 25 000 ton koldioxid per år, bör 
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det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder
denna tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel, även om dessa 
anläggningar bör ha möjligheten att 
frivilligt välja att fortsätta omfattas av 
gemenskapssystemet. Denna tröskel 
erbjuder maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Vid 
översynen av direktivet bör man överväga 
om tröskeln ska ändras genom att ta 
hänsyn till de mindre anläggningarnas 
bidrag till de totala utsläppen, 
omfattningen av de administrativa 
bördorna och erfarenheterna från
likvärdiga åtgärder. Eftersom man nu 
frångår de femåriga tilldelningsperioderna 
bör det, i syfte att öka säkerheten och 
förutsägbarheten, fastställas bestämmelser 
om hur ofta tillstånden för utsläpp av 
växthusgaser ska ses över.

Motivering

Det är viktigt att fortsätta undersöka möjligheterna att ytterligare minska de administrativa 
bördorna för små och medelstora företag, undvika onödiga administrativa kostnader och 
byråkrati och öka systemets effektivitet. För närvarande är en tredjedel av det totala antal 
anläggningar som omfattas av systemet små anläggningar som tillsammans endast står för 
2 procent av de sammanlagda rapporterade utsläppen.

Ändringsförslag 10

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. 

(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. 
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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.

Auktionsmetoden kommer därför att 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 
deltagare och snabbt växande ekonomier 
lika konkurrenskraftiga som redan 
existerande anläggningar. Kommissionen 
bör övervaka utauktioneringen och dess 
inverkan på hur koldioxidmarknaden
fungerar för att försäkra sig om att dessa 
båda mål nås. För att utauktioneringen 
ska omfattas av ett gemensamt och 
konsekvent tillvägagångssätt inom 
unionen bör den administreras av 
kommissionen eller en behörig myndighet 
som utses av kommissionen. På så sätt 
kan intäkterna från utauktioneringen slås 
samman och användas mer effektivt och 
ändamålsenligt.

Motivering

För att minimera osäkerheten för industrin, skapa ytterligare harmonisering och maximera 
effektiviteten bör utauktioneringen administreras centralt. Dessutom bör kommissionen 
övervaka effekterna av utauktioneringen för att försäkra sig om att den leder till de utlovade 
fördelarna.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att koldioxid- och 
elmarknaderna ska kunna fungera på ett 
ordnat sätt bör utauktioneringen av 
utsläppsrätter för perioden 2013 och 
framåt inledas senast 2011 och bygga på 
tydliga och objektiva principer som 
fastställts i god tid.

Motivering

Det är viktigt att koldioxidmarknaden fungerar effektivt, i rätt tid och med tillräcklig likviditet 
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för att den ska kunna hjälpa elmarknaden att fungera effektivt. Eftersom denna marknad 
kännetecknas av terminskontrakt bör den verkliga utauktioneringen börja genomföras i god 
tid innan denna period inleds. Dessutom bör principerna för utauktioneringen och 
detaljerade bestämmelser om utformningen offentliggöras i god tid för att företagen ska 
kunna optimera sina budstrategier.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Kommissionen bör fortsätta att 
undersöka andra möjligheter att främja 
de mest utsläpps- och energieffektiva 
metoderna, såväl inom de sektorer som 
omfattas av gemenskapssystemet som 
inom andra sektorer. Den bör särskilt 
undersöka möjligheterna att ta fram ett 
EU-omfattande system för ”vita 
certifikat” till september 2009, som skulle 
belöna energieffektiva investeringar.

Motivering

Enligt artikel 4.5 i direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om 
energitjänster ska kommissionen undersöka huruvida man behöver lägga fram ett förslag om 
vita certifikat på grundval av direktivets tre första tillämpningsår. Det fastställs dock inget 
datum för när denna viktiga undersökning ska avslutas. Inom ramen för projektet 
”Euro White Cert” undersöker man för närvarande möjligheterna till ett EU-omfattande 
system för vita certifikat och eventuella kopplingar till EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Det får inte uppstå någon otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen mellan 
anläggningar, vare sig de är 
externaliserade eller inte.
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Motivering

Man bör undvika att den inre marknaden snedvrids på grund av tilldelning av utsläppsrätter 
som leder till att produktionen flyttar från externaliserade till internaliserade anläggningar, 
vilket i sin tur leder till ökade koldioxidutsläpp. Syftet med utsläppshandelssystemet är att 
minska utsläppen av växthusgaser, och ett övergivande av dagens energieffektiva 
produktionsmetoder på entreprenad riskerar att få missriktade följder.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) För att förbättra insynen och 
förhindra marknadsmissbruk, bland 
annat skadliga spekulationer i handeln 
med utsläppsrätter och deras derivat, bör 
kommissionen överväga att tillämpa 
gemenskapens bestämmelser för
finansiella instrument på utsläppshandel 
och att offentliggöra all marknadskänslig 
information som skulle kunna påverka 
denna handel. Kommissionen bör 
fortsätta att övervaka 
koldioxidmarknadens utveckling för att 
försäkra sig om att huvudsyftet med 
gemenskapssystemet uppnås, dvs. att 
minska utsläppen av växthusgaser på ett 
kostnadseffektivt och ekonomiskt 
ändamålsenligt sätt.

Motivering

Det är viktigt att se till att bestämmelserna för finansiella instrument tillämpas på handeln 
med utsläppsrätter för att på så sätt öka industrins förtroende och förbättra insynen. 
Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan riskerar inte bara att snedvrida marknaden, 
utan kan även minska marknadens trovärdighet och investerarnas förtroende, vilket leder till 
fel prissignaler och ingen likviditet på marknaden. Genom att definiera utsläppsrätter som 
finansiella instrument kommer handeln med utsläppsrätter dessutom att omfattas av 
finansmyndigheternas tillsyn, och bestämmelserna för till exempel investeringsfonder kommer 
då att gälla även för denna handel.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Tredjeländer som gränsar till 
unionen bör uppmuntras att ansluta sig 
till gemenskapssystemet om de uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv. 
Kommissionen bör göra allt den kan för 
att främja detta mål i förhandlingarna 
med kandidatländer och potentiella 
kandidatländer samt länder som omfattas 
av den europeiska grannskapspolitiken 
och i samband med tillhandahållande av 
ekonomiskt och tekniskt stöd till dessa 
länder. Detta skulle underlätta 
teknik- och kunskapsöverföringen till 
dessa länder, som är ett viktigt hjälpmedel 
för att skapa ekonomiska, miljömässiga 
och sociala fördelar för alla.

Motivering

Det är mycket viktigt att uppmuntra tredjeländer som gränsar till EU att ansluta sig till 
EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta är inte bara viktigt när det gäller miljö- och 
utvecklingsaspekter utan innebär även att man kan ta tag i frågan om koldioxidläckage från 
EU-företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Det är viktigt att 
gemenskapssystemet i framtiden utvidgas 
till att omfatta andra stora källor till 
utsläpp av växthusgaser, särskilt inom 
transportsektorn, såsom 
sjötransportoperatörer. Därför bör 
kommissionen så snart som möjligt 
föreslå lämpliga ändringar tillsammans 
med en konsekvensanalys i syfte att 
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inbegripa sjöfarten i gemenskapssystemet 
till 2013 och fastställa ett datum för 
inbegripande av vägtransporter.

Motivering

Det är viktigt att fortsätta arbetet för att inbegripa transportsektorn i EU:s system för handel 
med utsläppsrätter, särskilt sjötransporten. För närvarande saknas emellertid en lämplig 
konsekvensanalys och tillförlitliga uppgifter. Kommissionen bör dock utöka systemet vid 
nästa översyn.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33b) För att säkerställa lika villkor på 
den inre marknaden bör kommissionen 
vid behov utfärda riktlinjer eller lägga 
fram förslag om ytterligare 
harmonisering av genomförandet av detta 
direktiv, exempelvis beträffande 
definitioner, avgifter och påföljder.

Motivering

För att öka den rättsliga säkerheten och se till att det råder verkligt lika villkor inom EU 
skulle ytterligare harmonisering kunna övervägas, till exempel av definitioner (stängningar) 
och av de avgifter och påföljder som medlemsstaterna inför.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Informationen om genomförandet
av detta direktiv bör vara lättillgänglig, 
särskilt för små och medelstora företag. 
För att hjälpa företag, särskilt små och 
medelstora, att uppfylla direktivets krav, 
bör medlemsstaterna inrätta nationella 
hjälpcentraler.
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Motivering

Många av de företag som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter är små och 
medelstora företag. De saknar tillräckliga resurser och kan därför hamna i ett underläge 
jämfört med de större företagen när de vill delta i utauktioneringen och handeln med 
utsläppsrätter. Det minsta man kan göra är att förse dem med lättillgänglig information om 
de detaljerade kraven. Den mest praktiska lösningen för att göra detta varierar mellan 
medlemsstaterna beroende på deras respektive institutionella ramar, vilket även var fallet 
med Reachdirektivet.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 1 ska ersättas med följande:
”Genom detta direktiv införs ett system 
för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen (nedan 
kallat ”gemenskapens system”), vilket 
syftar till att på ett kostnadseffektivt och 
ekonomiskt effektivt sätt minska 
utsläppen av växthusgaser och samtidigt 
främja innovation samt bevara och stärka 
konkurrenskraften.”

Motivering

Gemenskapssystemet bör leda till kolfattiga innovationer som förser EU-företag med 
långsiktiga fördelar framom konkurrenterna utanför EU. Där systemet leder till risker för 
koldioxidläckage bör EU-företagens konkurrenskraft upprätthållas.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) växthusgaser: de gaser som anges i (c) växthusgaser: de gaser som anges i 
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bilaga II och andra gasformiga 
beståndsdelar i atmosfären, både 
naturliga och antropogena, som 
absorberar och återkastar infraröd 
strålning,

bilaga II och alla andra gaser som regleras 
som sådana inom ett internationellt avtal,

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller 
vars tillstånd för utsläpp av växthusgaser 
har uppdaterats på grund av att 
anläggningen har ändrat karaktär eller 
funktion eller avsevärt ökat sin kapacitet,
efter det att den förteckning som avses 
i artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen,”

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led u

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[u)] elproducent: en anläggning som den 1 
januari 2005 eller efter detta har producerat 
el för försäljning till tredje part och som 
endast omfattas av kategorin ”El- eller 
värmeförsörjning” i bilaga I.”

[u)] elproducent: en anläggning som den 1 
januari 2005 eller efter detta har producerat 
el för försäljning till tredje part, som i 
huvudsak levererar till allmänna elnät
och som endast omfattas av kategorin ”El-
eller värmeförsörjning” i bilaga I.”

Motivering

Den internationella konkurrensutsättningen gör det nödvändigt att ta med egenproducenter i 
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gratistilldelningen. Annan industri än elproducenter som levererar till allmänheten måste ha 
kvar möjligheten att driva egna energianläggningar som de redan investerat i. Därför bör 
definitionen ändras. Egenproducenter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden 
för el (”en fysisk eller juridisk person som framställer el huvudsakligen för eget bruk”) bör 
inte undantas från gratistilldelning.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) externaliserad anläggning: 
anläggning som ägs och/eller drivs av 
tredje part och som fyller en funktion som 
alternativt kan tillhandahållas av en 
intern produktionsverksamhet som är 
integrerad i den berörda ekonomiska 
sektorns produktionsprocess.

Motivering

Begreppet ”externaliserade anläggningar” bör definieras för att undvika att dessa drabbas 
av andra tilldelningsmetoder och således även av andra kostnader som är högre än 
kostnaderna för intern produktion i de sektorer de levererar till.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led ub (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ub) internationellt avtal: ett avtal som 
sluts mellan länder inom FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och som syftar till att minska 
de globala utsläppen i nödvändig 
omfattning för att effektivt motarbeta 
klimatförändringarna genom att begränsa 
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den globala temperaturökningen till 2°C 
och som kan genomdrivas rättsligt och är 
mätbart, rapporterbart och verifierbart; 
ett sådant internationellt avtal bör 
innehålla en kritisk massa av global 
sektorsproduktion,

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den behöriga myndigheten ska minst vart 
femte år se över tillståndet för utsläpp av 
växthusgaser och göra de ändringar som är 
nödvändiga.”

”Den behöriga myndigheten ska minst vart 
femte år se över tillståndet för utsläpp av 
växthusgaser och göra de ändringar som är 
nödvändiga mot bakgrund av de senaste 
vetenskapliga rönen.”

Motivering

Det bör klargöras att översynen av utsläppsrätterna samt de föreslagna ändringarna ska 
göras mot brakgrund av de senaste vetenskapliga rönen.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med 2013 ska kommissionen, 
eller ett behörigt organ som utsetts av 
kommissionen, auktionera ut alla 
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis 
i enlighet med artikel 10a.

Motivering

För att minimera osäkerheten för industrin och närma sig harmonisering och maximerad 
effektivitet bör utauktioneringen administreras centralt.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut i varje medlemsstat ska 
fördelas enligt följande:

Motivering

Medan det fortfarande finns anledning att variera nivån på utauktioneringen av de 
utsläppsrätter som fördelas mellan deltagarna i de olika medlemsstaterna bör 
utauktioneringen fortsätta att administreras centralt. Denna ändring är nödvändig för att 
klargöra den punkten.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

(a) 80 % 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 2008.

Motivering

År 2008 är det första året med konsekventa EU ETS-uppgifter som är gemensamma för alla 
27 medlemsstater. Från och med 2008 gäller dessutom den nya definitionen av anläggning.

Här föreslås att ytterligare 10 % av de totala kvantiteterna utsläppsrätter ska utauktioneras 
bland medlemsstaterna på grundval av de framsteg som gjorts mellan Kyotoprotokollets 
basår och 2008, som är det första året under Kyotoprotokollets åtagandeperiod. Detta 
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tillvägagångssätt återspeglar väl de enskilda ländernas framsteg på ett sätt som 
överensstämmer med slutsatserna från Europeiska rådets vårmöten 2007 och 2008.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i 
enlighet med de framsteg som gjorts 
under tiden mellan Kyotoprotokollets 
basår och år 2008, så att man tar hänsyn 
till de ansträngningar som gjorts fram till 
införandet av gemenskapens system.

Motivering

År 2008 är det första året med konsekventa EU ETS-uppgifter som är gemensamma för alla 
27 medlemsstater. Från och med 2008 gäller dessutom den nya definitionen av anläggning. 

Här föreslås att ytterligare 10 % av de totala kvantiteterna utsläppsrätter ska utauktioneras 
bland medlemsstaterna på grundval av de framsteg som gjorts mellan Kyotoprotokollets 
basår och 2008, som är det första året under Kyotoprotokollets åtagandeperiod. Detta 
tillvägagångssätt återspeglar väl de enskilda ländernas framsteg på ett sätt som 
överensstämmer med slutsatserna från Europeiska rådets vårmöten 2007 och 2008.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Hälften av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, ska användas till en särskilt 
inrättad fond. Upp till hälften av denna 
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fond ska på ett så effektivt och 
ändamålsenligt sätt som möjligt 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.

a) Att minska växthusgasutsläppen från 
utvecklingsländerna, särskilt de minst 
utvecklade, bland annat genom bidrag till 
den globala fonden för energieffektivitet 
och förnybar energi.

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.

d) Att vidta åtgärder för att hejda
avskogning eller markförstöring, framför 
allt i de minst utvecklade länderna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

ea) Att bygga upp institutionell kapacitet i 
de minst utvecklade länderna för att 
framgångsrikt utveckla och styra projekt 
för utsläppsminskningar.
Den återstående delen av fonden enligt 
första stycket ska användas i följande
syfte:
i) Att finansiera forskning och utveckling 
för minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar, bland 
annat deltagande i initiativ inom ramen 
för den strategiska EU-planen för 
energiteknik eller de europeiska 
teknikplattformarna.
ii) Att underlätta anpassningen till 
klimatförändringarnas verkningar inom 
gemenskapen.
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f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

iii) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

iv) Att mildra gemenskapssystemets 
följder i områden med särskilda 
geografiska och demografiska problem 
genom att bistå dem med att utarbeta en 
hållbar energipolitik.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

3a. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
reglerna för statligt stöd lämna tillbaka 
återstoden av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt 2 b, till forskning, innovation och 
investeringar i koldioxidsnål teknik, bland 
annat förnybar energi, avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser och 
energieffektivare produktionsprocesser. 
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
se till att de intäkter som lämnats tillbaka 
används endast för dessa ändamål och 
ska ange dessa åtgärder i den rapport som 
avses i punkt 4.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 31 december 2009 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,
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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].”

Kommissionen ska höra alla berörda 
aktörer innan den utfärdar förordningen. 
Auktionerna ska utformas och förrättas i 
enlighet med följande:
(a) Syftet med utauktioneringen ska vara 
att fördela utsläppsrätter till 
verksamhetsutövare och/eller 
marknadsmellanhänder till ett pris som 
marknaden avgör, och inte att eftersträva 
maximerade inkomster eller 
förhandsbestämda priser.
(b) Marknaden ska vid alla tidpunkter 
bibehålla tillräcklig likviditet, detta 
särskilt under 2013. Därför ska processen 
vara mer förutsägbar när det gäller hur 
utauktioneringarna läggs upp med 
avseende på tid och ordningsföljd och när 
det gäller vilka volymer som blir 
tillgängliga.
(c) Utauktioneringen ska vara öppen för 
alla kontoinnehavare inom gemenskapens 
system som kan tillhandahålla 
ekonomiska garantier för att 
budgivningen kommer att respekteras.
(d) Verksamhetsutövarna, särskilt små och 
medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet, ska ha rättvist och 
lika tillträde och får delta fullt ut.
(e) Deltagande ska inte leda till orimliga 
ekonomiska bördor för 
verksamhetsutövarna.
(f) Alla deltagare ska samtidigt ha tillgång 
till samma information.
(g) Deltagare får inte agera i maskopi eller 
på annat sätt undergräva 
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auktionsförfarandet.
Den åtgärd som avses i första stycket och 
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

Syftet med punkt c är att förtydliga definitionen av deltagare i auktioner och i synnerhet att se 
till att deltagarna ger garantier för att de kommer att kunna respektera sina bud. Utan detta 
riskerar man att öppna för spekulation.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast den 31 december 2008 ska 
kommissionen offentliggöra en klar 
definition av utsläppsrätter som ska 
utesluta möjligheten att de 
värdepapperiseras på finansmarknaden 
och, i samband med utauktionering, 
prioritera budgivare som kommer att 
använda dem för framställning av energi 
eller industrivaror.

Motivering

Utan tydliga regler kommer utsläppsrätterna att bli finansiella produkter. Om 
utauktioneringen och de sekundära marknaderna är öppna för alla budgivare (även 
institutionella investerare, hedgefonder, statsfonder m.m.) finns det en risk för en rent 
spekulativ prisbildning. Därför bör det ursprungliga utauktioneringsförfarandet vara 
tillgängligt endast för de budgivare som behöver utsläppsrätter i produktionsprocessen.
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Ändringsförslag 33

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. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

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

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

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

Den åtgärd som avses i första stycket ska 
ge upphov till EU-omfattande 
förhandsriktmärken som ska ligga på den 
minst koldioxidintensiva nivån per 
produktionsenhet för växthusgasutsläpp 
och energieffektivitet för anläggningar i 
varje sektor som erhåller gratisrätter. 
Dessa sektorsspecifika riktmärken ska 
baseras på den bästa tillgängliga tekniken 
på marknaden i fråga om 
växthusgasutsläpp och energieffektivitet, 
bland annat de tekniska möjligheterna till 
utsläppsminskningar,
ersättningsmöjligheter, allmänt tillämpliga 
alternativa produktionsprocesser, 
utnyttjande av biomassa, kraftvärme samt 
av avskiljning och lagring av växthusgaser. 
Gratisutdelningen till anläggningar ska 
ligga på en nivå som inte överstiger den 
som anges i det sektorsspecifika 
riktmärket, så att de effektivaste 
operatörerna belönas. Överhuvudtaget får 
åtgärden enligt första stycket inte ge 
incitament till att öka utsläppen 
sammantaget eller per produktionsenhet. 
När kommissionen fastställer riktmärkena 
ska den samråda med berörda sektorer 
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och andra intressenter. Gratisutdelning får 
inte förekomma för någon typ av 
elproduktion, förutom för el som 
produceras antingen i samband med 
industrivärme genom högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG eller från 
restprodukter från en industriprocess 
under användning av bästa tillgängliga 
teknik, förutsatt att elen produceras för
operatörens egen förbrukning; i alla 
dessa fall ska gratisrätter tilldelas enligt 
samma principer som de som gäller för 
industriverksamhet enligt bilaga I. 
När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle 
ska alla utsläppsrätter tilldelas operatören 
av den anläggning som genererat 
avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som gäller för 
industriverksamhet enligt bilaga I.

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.

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.
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Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska till 
den 1 september 2009 utarbeta en rapport 
om resultaten av sin undersökning om 
huruvida det är lämpligt att föreslå ett 
direktiv om vita certifikat enligt artikel 4.5 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 
om effektiv slutanvändning av energi och 
om energitjänster1. I denna rapport ska 
kommissionen särskilt behandla 
möjligheten till ett obligatoriskt 
handelssystem för EU-omfattande vita 
certifikat, i syfte att ge ytterligare 
incitament för operatörer som erhåller
gratisrätter att investera i den mest 
energieffektiva tekniken, fastställa
obligatoriska mål eller tak för deltagarna 
i fråga om energieffektivitet och skapa ett 
system för köp- och säljbara certifikat 
som kan erhållas genom införande av 
energieffektiv teknik. Om rapporten visar 
att ett sådant system skulle vara 
miljövänligt, kostnadseffektivt och 
praktiskt genomförbart och 
överensstämma med principerna om 
bättre lagstiftning ska kommissionen 
lägga fram lämpliga lagstiftningsinitiativ 
till den 30 juni 2010.
__________
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.

Motivering

Enligt artikel 4.5 i direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om 
energitjänster ska kommissionen undersöka huruvida man behöver lägga fram ett förslag om 
vita certifikat på grundval av direktivets tre första tillämpningsår. Det fastställs dock inget 
datum för när denna viktiga undersökning ska avslutas. Inom ramen för projektet 
”Euro White Cert”, som stöds av EU:s program för att stödja energieffektivitet och förnybara 
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energikällor (Intelligent Energy Europe), undersöker man för närvarande möjligheterna till 
ett EU-omfattande system för vita certifikat och eventuella kopplingar till EU:s system för 
handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Anläggningar ska behandlas lika 
i fråga om utsläppsrätter, vare sig de är 
externaliserade eller inte.

Motivering

För att undvika att det föreliggande förslaget skapar incitament till marknadssnedvridning 
och ökade utsläpp är det nödvändigt att direktivtexten återspeglar den ”outsourcing” av 
verksamheten som äger rum i många sektorer.

Ändringsförslag 36

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. I syfte att garantera likabehandling 
i förhållande till andra värmeproducenter 
ska elproducenter få gratis tilldelning för 
produktion av värme som säljs till tredje 
part, inklusive fjärrvärmenät, och som 
framställs genom högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen 
i direktiv 2004/8/EG, på grundval av 
standardiserade gemenskapsövergripande 
förhandsriktmärken per 
produktionsenhet, detta förutsatt att det 
finns en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
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värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av den mängd utsläppsrätter för hela 
gemenskapen som under perioden 
2013-2020 fastställs i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a ska fem procent 
avsättas för nya deltagare, vilket är den 
högsta andel som kan tilldelas nya 
deltagare i enlighet med de bestämmelser 
som antagits med tillämpning av punkt 1 i 
denna artikel.

6. Av den mängd utsläppsrätter för hela 
gemenskapen som under perioden 
2013-2020 fastställs i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a ska fem procent 
avsättas för att ge likviditet åt nya 
deltagare och för att kunna användas i 
marknadssituationer med oskäligt höga 
eller låga koldioxidpriser. Detta är den 
högsta andel som kan tilldelas nya 
deltagare i enlighet med de bestämmelser 
som antagits med tillämpning av punkt 1 i 
denna artikel.

Motivering

Reserven tillhandahåller likviditet (utsläppsrätter) åt nya deltagare. Med tanke på 
koldioxidmarknaden i stort måste det finnas styrmedel som möjliggör bemötanden av 
undantagsförhållanden på marknaden. Vi uppmanar med kraft till att en del av den här 
reserven ska användas till att öka likviditeten om priset på koldioxid blir kritiskt högt (denna 
åtgärd bör skrivas in i bestämmelserna för utauktionering). Vi föreslår en prismarginal på 
mellan 20 och 50 euro. Likviditetsåtgärderna bör hanteras med hjälp av bestämmelserna för 
utauktionering i artikel 10.

Ändringsförslag 38

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 Elproduktion från nya deltagare ska inte 
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omfattas av gratis tilldelning. omfattas av gratis tilldelning, förutom el 
som produceras antingen i samband med 
industrivärme genom högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG eller från 
restprodukter från en industriprocess 
under användning av bästa tillgängliga 
teknik, förutsatt att elen produceras för 
operatörens egen förbrukning; i alla 
dessa fall ska gratisrätter tilldelas enligt 
samma principer som de som gäller för 
industriverksamhet enligt bilaga I.

När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle 
ska dock alla utsläppsrätter tilldelas 
operatören av den anläggning som 
genererat avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som gäller för 
industriverksamhet enligt bilaga I.
Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen offentliggöra 
gemenskapsövergripande och helt 
harmoniserade regler för fördelning av 
reserven för nya deltagare. Dessa regler 
ska innefatta riktlinjer för hur 
definitionen av ”ny deltagare” ska 
tillämpas samt avsevärda 
kapacitetsökningar genom bland annat 
utbyggnader av anläggningen.
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].

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat följer av artikel 10b ska Om inte annat följer av artikel 10b ska 
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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.

antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
100 % 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.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkterna 8 och 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–6. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkterna 4 och 5 får 
kommissionen dela ut extra utsläppsrätter 
till dessa anläggningar för att ta hänsyn 
till effekterna för den berörda sektorn 
eller delsektorn av att kostnaderna för 
utsläppsrätterna förs vidare till elpriset; 
dessa extra utsläppsrätter får dock inte 
överskrida den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter enligt artikel 9.

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

9. Senast den 1 juni 2010 och vart fjärde 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.
Kommissionen ska samråda med berörda 
sektorer och andra intressenter.

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].

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].

Vid det fastställande som avses i första Vid det fastställande som avses i första 
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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:

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 som släpper ut större 
mängder koldioxid eller investeringar till 
anläggningar i länder utanför 
gemenskapen som inte har infört 
jämförbara och verifierbara 
utsläppsbegränsningar, med beaktande av 
följande:

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden.

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.

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.

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.

d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.

da) Effekterna för den berörda sektorn 
eller delsektorn av att kostnaderna för 
utsläppsrätterna förs vidare till elpriset.
db) Effekterna för försörjningstryggheten 
avseende råvaror i gemenskapen.

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.

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.
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Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag.

– 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 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

I brist på ett internationellt avtal och 
bindande sektorsanknutna avtal enligt 
ovan ska kommissionen i ovannämnda 
rapport särskilt undersöka huruvida det 
är möjligt att anpassa andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
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sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a, att låta importörer av 
produkter som tillverkas av de sektorer 
eller delsektorer som fastställts i enlighet 
med artikel 10a ingå i gemenskapens 
system eller att inrätta en 
gränsjusteringsmekanism.

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter (CER och 
ERU) från projektverksamhet inom 
gemenskapssystemet före ikraftträdandet 
av ett framtida internationellt avtal om 
klimatförändringar

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter (CER och 
ERU) från projektverksamhet inom 
gemenskapssystemet

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
och innan punkterna 3 och 4 i artikel 28 
börjar tillämpas, ska punkterna 2–7 i denna 
artikel tillämpas.

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
och innan punkterna 3 och 4 i artikel 28 
börjar tillämpas, ska punkterna 2–7 i denna 
artikel tillämpas.

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

2. Aktörerna kan begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av en majoritet av 
medlemsstaterna, som tillsammans utgör 
en kvalificerad majoritet enligt 
definitionen i artikel 205.2 i fördraget, 
inom ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 31 december 
2014.
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3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som härrör från projekt inledda före 2013 
och som utfärdats för utsläppsminskningar 
som genomförts från och med 2013 och 
framåt, mot utsläppsrätter som är giltiga 
från och med 2013 och framåt.

3. De behöriga myndigheterna ska låta 
aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

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

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av en majoritet 
av medlemsstaterna, som tillsammans 
utgör en kvalificerad majoritet enligt 
definitionen i artikel 205.2 i fördraget, 
inom ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

4. De behöriga myndigheterna ska låta 
aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

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

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av en majoritet 
av medlemsstaterna, som tillsammans 
utgör en kvalificerad majoritet enligt 
definitionen i artikel 205.2 i fördraget, 
inom ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012, till dess att dessa 
länder har ratificerat ett avtal med 
gemenskapen eller fram till år 2020, 
beroende på vad som inträffar först.

5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från 

5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från 
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projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

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

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

6a. Anläggningars utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 2, 3, 4 
och 5 får inte överstiga en mängd som 
motsvarar 35 % av de minskningar av 
växthusgasutsläppen som anläggningar 
som omfattas av direktiv 2003/87/EG är 
skyldiga att uppnå under perioden 
2008-2020.

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

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

7a. Kommissionen ska verka för att ett 
avtal enligt punkt 5 och ett internationellt 
avtal enligt punkt 7 innehåller ett 
tillgodohavandesystem för hållbar, 
verifierbar och permanent nyplantering
och återplantering av skog, minskade 
utsläpp från avskogning och andra 
hållbara skogsbruksprojekt och -
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verksamheter – inklusive åtgärder för att 
undvika erosion samt rening av 
avloppsvatten. Sådana projekt ska 
uppfylla höga kvalitetskriterier som ska 
antas inom den FN-ram som aves i 
artikel 28a.

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 12 ska följande punkt 
läggas till:
”1a. Kommissionen ska till 
den 1 september 2009 lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag för att se till 
att marknaden för utsläppsrätter skyddas 
från insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan. Kommissionen ska 
särskilt överväga om utsläppsrätterna 
enligt detta direktiv ska betraktas som 
finansiella instrument som omfattas av 
tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 
2003 om insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan 
(marknadsmissbruk)1.”
__________
1 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

Motivering

Utsläppsrätternas rättsliga karaktär på finansmarknaden är oklar. En del länder anser att de 
är finansiella instrument vars handel övervakas av finanstillsynsmyndigheten, medan andra 
länder anser att de är normala handelsvaror och att endast deras derivat betraktas som 
finansiella instrument. Det är viktigt att klargöra detta för att kunna öka industrins förtroende 
och förbättra insynen. Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan kan snedvrida 
marknaden, minska marknadens trovärdighet och minska investerarnas förtroende.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 15a

Offentliggörande av information och 
tystnadsplikt

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska se till att alla beslut och rapporter om
mängden utsläppsrätter och fördelningen 
av dessa och om övervakning, 
rapportering och verifiering av utsläpp
omedelbart offentliggörs på ett sätt som 
garanterar snabb och 
icke-diskriminerande tillgång.
2. Tystnadsplikt ska gälla för alla 
personer som arbetar eller har arbetat för 
kommissionen eller för medlemsstaternas 
behöriga myndigheter och för organ som 
kommissionen eller medlemsstaternas 
behöriga myndigheter kan ha delegerat 
vissa uppgifter till. Information som 
omfattas av tystnadsplikt får inte avslöjas 
för någon annan person eller myndighet 
utom när detta sker i enlighet med 
gällande lagar och andra författningar .”

Motivering

Det är mycket viktigt att bestämmelserna om finansiella instrument tillämpas på handel med 
utsläppsrätter för att öka företagens förtroende och förbättra insynen. Kommissionens och 
medlemsstaternas offentliggörande av marknadskänslig information ska vara strängt och 
tydligt reglerad.
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Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 18 ska följande punkt 
läggas till:
”Kommissionen eller ett behörigt organ 
som utsetts av kommissionen ska på 
gemenskapsnivå administrera 
utauktioneringen av utsläppsrätter i 
enlighet med artikel 10. Detta behöriga 
organ ska nära samordna sin verksamhet 
med de behöriga myndigheter som har 
utsetts av medlemsstaterna. Det ska 
särskilt se till att de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat får 
fullständiga och exakta uppgifter om 
fördelningen av utsläppsrätter genom 
utauktionering till anläggningar inom 
deras behörighetsområde.”

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 25 – punkt 1ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1ba. Kommissionen ska inom ramen för 
den europeiska grannskapspolitiken och 
utvidgningsprocessen arbeta för att sluta 
avtal med de berörda länderna om 
anslutning till gemenskapens system eller 
om ömsesidigt erkännande av 
utsläppsrätter.”

Motivering

Det är mycket viktigt att uppmuntra tredjeländer som gränsar till EU att ansluta sig till 
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EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta är inte bara viktigt när det gäller miljö- och 
utvecklingsaspekter utan innebär även att man kan ta tag i frågan om koldioxidläckage från 
EU-företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små 
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små anläggningar som 
omfattas av likvärdiga åtgärder

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25 MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 
10 000 ton koldioxidekvivalent (med 
undantag av utsläpp från biomassa) under 
vart och ett av de tre föregående åren och 
att de omfattas av åtgärder som kommer att 
leda till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan på operatörens 
begäran undanta vissa anläggningar från 
gemenskapssystemet, förutsatt att dessa 
anläggningar har rapporterat utsläpp till 
den behöriga myndigheten som 
underskrider 
25 000 ton koldioxidekvivalent (med 
undantag av utsläpp från biomassa) under 
vart och ett av de tre föregående åren och 
att de, om det rör sig om 
förbränningsanläggningar, har en tillförd 
effekt på mindre än 35 MW, och förutsatt 
att de omfattas av åtgärder som kommer att 
leda till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

a) Den underrättar kommissionen om varje 
enskild anläggning av denna typ samt om 
de likvärdiga åtgärder som införts.

a) Den underrättar kommissionen om varje 
enskild anläggning av denna typ samt om 
de likvärdiga åtgärder som införts.

b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer, 
med undantag av utsläpp från biomassa.

b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer, 
med undantag av utsläpp från biomassa.

c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 

c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
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(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från
alla berörda parter.

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4
tillämpas.

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2–4b
tillämpas.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet och 
Europeiska rådets slutsatser från 
mars 2007, multiplicerad med den andel av 
de totala växthusgasminskningarna 2020 
med vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda högkvalitativa 
certifierade utsläppsminskningar, 

Adlib Express Watermark



AD\741419SV.doc 45/49 PE404.749v02-00

SV

utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

4. Kommissionen kan anta åtgärder som 
ger aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra mekanismer 
som inrättats enligt det internationella 
avtalet.

4. Kommissionen kan anta åtgärder som 
ger aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper – och som 
garanterar kvaliteten i dessa – än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra mekanismer 
som inrättats enligt det internationella 
avtalet.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].”

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].”

4a. Senast åtta månader efter ingåendet 
av det internationella avtalet ska 
kommissionen genomföra – och därefter 
lägga fram för Europaparlamentet och 
rådet – en omfattande 
konsekvensbedömning av effekterna av 
uppnåendet av de utsläppsminskningar i 
EU som krävs enligt avtalet och av de 
åtgärder som vidtagits för att uppnå 
minskningarna, samt av eventuella andra 
åtgärder enligt avtalet. I denna 
konsekvensbedömning ska man särskilt 
ange sannolikheten för att det 
internationella avtalet avsevärt kommer 
att minska risken för koldioxidläckage 
bland internationellt konkurrensutsatta 
industrier, bland annat genom att 
industrier inom och utanför gemenskapen
omfattas av jämförbara krav.
4b. Om konsekvensbedömningen visar att 
det är osannolikt att det internationella 
avtalet avsevärt kommer att minska risken 
för koldioxidläckage bland internationellt 
konkurrensutsatta industrier ska 
kommissionen lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet. Denna text 
ska vid behov innehålla förslag om

Adlib Express Watermark



PE404.749v02-00 46/49 AD\741419SV.doc

SV

a) att ändra den kvantitet utsläppsrätter 
som utfärdas för gemenskapen 2020, med 
beaktande av den sammanlagda 
minskning av växthusgasutsläppen i 
gemenskapen på 20 % som utgör 
gemenskapens åtagande enligt det 
internationella avtalet och Europeiska 
rådets slutsatser från mars 2007,
b) att använda certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) i 
gemenskapens system,
c) att minska risken för koldioxidläckage, 
bland annat genom sådana förslag som 
avses i artikel 10a.1, 10a.8 och 10a.9 och i 
artikel 10b. 

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 28a

Utnyttjande av tillgodohavanden för ny-
och återplantering av skog samt 

skogsbruk
1. Trots vad som sägs i artiklarna 11a och 
28 ska medlemsstaterna tillåta att 
anläggningsoperatörer utnyttjar 
tillgodohavanden, utöver den gräns som 
anges i artikel 11a.6a, på upp till 5 % av 
de minskningar av växthusgasutsläppen 
som krävs av anläggningar som omfattas 
av direktiv 2003/87/EG; dessa 
tillgodohavanden ska komma från
a) hållbara, verifierbara och permanenta 
ny- och återplanteringsprojekt för skog, 
som certifierats av CDM:s styrelse eller 
verifierats enligt förfarandet för 
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övervakningskommittén för gemensamt 
genomförande (JISC),
b) hållbar, verifierbar och permanent 
skogsbruksverksamhet i utvecklingsländer 
med vilka ett avtal har slutits i enlighet 
med artikel 11a.5,
c) hållbara, verifierbara och permanenta 
skogsbruksprojekt i utvecklingsländer i 
enlighet med det internationella avtal som 
avses i artikel 28.
2. Samtliga projekt enligt punkt 1 a–c 
ovan ska uppfylla höga kvalitetskriterier 
som ska antas av kommissionen inom den 
ram som fastställts av FN.
Sådana åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].”

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Artikel 30 ska ersättas med 
följande:

”Artikel 30
Översyn och vidare utveckling

…

1. På grundval av erfarenheterna av 
tillämpningen av detta direktiv … skall
kommissionen med hänsyn till den 
internationella utvecklingen 
sammanställa en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv och 
därvid beakta

a) … huruvida … andra relevanta 
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sektorer … och … verksamheter ska 
ingå i gemenskapens system, bland annat
transport, uppvärmning av bostäder, 
kommersiell uppvärmning och jordbruk,
b) ytterligare harmonisering av 
definitioner, avgifter och böter,
c) tröskeln för att undanta små 
anläggningar från gemenskapens system 
där likvärdiga åtgärder har införts,
d) eventuella åtgärder som krävs för att 
förhindra marknadsmissbruk och skadlig 
spekulation.

…

2. Kommissionen ska överlämna 
rapporten till Europaparlamentet och 
rådet senast den 30 juni 2015, vid behov 
åtföljd av förslag.
3. Kommissionen ska så snart som möjligt 
lägga fram lagstiftningsförslag för att 
inbegripa sjötransportsektorn 
i gemenskapens system till 2013.
4. Kommissionen ska senast 2013 lägga 
fram lämpliga förslag med datum för när 
vägtransporter ska inbegripas i 
gemenskapens system, detta på grundval 
av en fullständig utvärdering av 
kostnaderna, fördelarna och 
genomförbarheten i fråga om de olika 
alternativen.”

Motivering

Den ursprungliga artikeln om översynsklausulen har blivit inaktuell och bör ersättas med en 
ny artikel. Det är viktigt att fortsätta se över systemet för att öka dess effektivitet, lägga till 
nya sektorer och garantera att det råder lika villkor inom EU.
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