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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd har afgivet et fast 
tilsagn om at nedbringe Fællesskabets 
samlede drivhusgasemissioner med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne frem til 
2020, og med 30 %, hvis andre 
industrilande giver tilsagn om lignende 
reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. Frem til 2050 bør de 
globale drivhusgasemissioner nedbringes 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauerne. Alle økonomiske sektorer bør 
bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner.

(3) Det Europæiske Råd har afgivet et fast 
tilsagn om at nedbringe Fællesskabets 
samlede drivhusgasemissioner med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne frem til 
2020, og med 30 %, hvis andre 
industrilande giver tilsagn om lignende 
reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. EUs ambitiøse 
bidrag fører sammen med 
emissionshandelsordningen under alle 
omstændigheder til en forholdsvis stor 
belastning af EU's økonomi i 
international sammenhæng. Frem til 2050 
bør de globale drivhusgasemissioner 
nedbringes med mindst 50 % i forhold til 
1990-niveauerne. Alle økonomiske 
sektorer bør bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner, herunder 
international luftfart og søtransport. 

Begrundelse
De europæiske virksomheder konkurrerer på verdensplan. Reduktionsmålene for CO2-
emissioner fra EU's side medfører en forholdsvis stor belastning i international 
sammenligning og er derfor en udfordring på vejen mod opnåelse af målene i 
Lissabonprocessen.

Ændringsforslag 2
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Når Fællesskabet og tredjelande indgår 
en international aftale om passende globale 
foranstaltninger i tiden efter 2012, bør der 
gives en betydelig støtte til kreditter for 
emissionsreduktioner, der gennemføres af 
disse lande. Inden en sådan aftale indgås, 
bør der dog være større vished for, at 
kreditter fra lande uden for Fællesskabet 
stadig kan bruges.

(6) Når Fællesskabet og tredjelande indgår 
en international aftale om globale 
foranstaltninger i tiden efter 2012, skal der 
gives en betydelig støtte til kreditter for 
emissionsreduktioner, der gennemføres af 
disse lande. Inden en sådan aftale indgås, 
skal der dog være større vished for, at 
kreditter fra lande uden for Fællesskabet 
stadig kan bruges.

Begrundelse

Retningslinjen skal for alle parter skabe en forpligtende ramme for udstedelsen af kreditter 
for emissionsreduktioner.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af den betydelige 
indsats, der skal til for at bekæmpe 
klimaændringer og tilpasse sig deres 
uundgåelige virkninger, er det 
hensigtsmæssigt, at mindst 20 % af 
indtægterne fra kvoteauktioner anvendes
til at mindske drivhusgasemissioner, til at 
tilpasse sig klimaændringer, til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, til at udvikle vedvarende energi 
for at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest 2020, til at opfylde Fællesskabets 
tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 
20 % frem til 2020, til separation og 
geologisk lagring af drivhusgasser, til at 
finansiere bidrag til Verdensfonden for 

(15) Indtægterne fra kvoteauktionerne 
bør bidrage til finansieringen af den 
betydelige indsats, der gøres for at 
bekæmpe klimaændringer og tilpasse sig 
deres uundgåelige virkninger. Eksempelvis 
kan de anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % 
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
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Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning og lette tilpasningen i 
udviklingslandene og til at tage sociale 
forhold op, f.eks. potentielle el-
prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. En sådan 
underretning fritager ikke medlemsstaterne 
for forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3. Direktivet 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88.

Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Medlemsstaterne 
bør træffe beslutning om fordelingen af 
indtægterne til individuelle 
foranstaltninger ud fra medlemsstaternes 
behov. Der bør indføjes bestemmelser om 
overvågning af brugen af auktionsmidler til 
disse formål. En sådan underretning 
fritager ikke medlemsstaterne for 
forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 

Begrundelse

Med udgangspunkt i en accept af, at miljøpolitikken er et eksisterende myndighedsområde, 
bør det påhvile medlemsstaterne at træffe beslutning om fordelingen af indtægterne fra 
kvoteauktionerne til delaktioner til bekæmpelse af klimaændringerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Det er realistisk at gå ud fra, at den 
internationale aftale (Kyoto II) vil 
fastlægge forskellige forpligtelser for hhv. 
industrilandene og de nye 
vækstøkonomier ("common but 
differentiated treatment"). Dette stiller
Fællesskabet over for udfordringen at yde 
et virksomt bidrag til begrænsning af 
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CO2-emissionerne. Den internationale 
aftale kan føre til accept af stigninger i 
CO2-emissioner i visse nye 
vækstøkonomier.  Fællesskabet bør derfor 
til at tage højde for de 
konkurrenceforvridninger, som opstår 
som følge heraf. Den såkaldte 
kulstoflækage opstår ikke kun, såfremt 
den internationale aftale ikke overholdes, 
men også såfremt denne fastlægger 
differentierede forpligtelser. Sektoraftaler 
og benchmarks kunne løse dette problem.

Begrundelse

Det må forventes, at økonomisk fremadstræbende lande kun vil tiltræde en international 
aftale, såfremt disse får yderligere frihed til industriel udvikling. De hermed forbundne 
differentierede forpligtelser med henblik på CO2-reduktion vil medføre en fastlæggelse af 
konkurrenceforvridningerne og dermed på langt sigt give EU vanskeligheder med hensyn til 
at imødegå produktionsflytning til lokaliteter med lavere CO2-forpligtelser. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 

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

konkurrencefordrejning på markederne for 
el og varme, der leveres til industrianlæg. 
Reglerne bør gælde for nyomfattede anlæg, 
der udfører de samme aktiviteter som 
bestående anlæg, der modtager 
midlertidige gratis tildelinger. Med sigte på 
at undgå konkurrencefordrejning på det 
indre marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion med undtagelse af elektricitet 
produceret på grundlag af affaldsgas fra 
industrielle produktionsprocesser til eget 
forbrug. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres. 
Kommissionen bør konsultere de berørte 
sektorer, når den definerer benchmarks.

Begrundelse

Indtil der opnås en egentlig kvantificerbar og kontrollerbar international aftale, skal 
Kommissionen åbne muligheden for gratis tildeling af kvoter til industrier, som kan tænkes at 
være udsat for en risiko for kulstoflækage, ikke blot ved hjælp af samordnede 
fællesskabsregler, men gennem sektorspecifikke benchmarks, der drøftes med de involverede 
parter. 

Kraftvarmeproduktion er en energieffektiv produktionsproces og bør ikke medtages. 

Affaldsgasser fra produktionsprocesser skal anvendes umiddelbart efter deres frembringelse. 
For at sikre deres nyttiggørelse skal der gives mulighed for den størst mulige fleksibilitet. 
Anvendelsen af dem til el-produktion bidrager til at bevare ressourcerne, og det reducerer 
CO2-emissioner. Elektricitet produceret under disse særlige forhold bør udelukkes fra 
auktionering.

I den globale økonomi konkurrerer europæiske virksomheder med virksomheder fra 
tredjelande, som er underlagt andre rammebetingelser. Konkurrenceforvridninger på grund 
af lavere CO2-forpligtelser forhøjer risikoen for produktionsflytninger. Der skal derfor tages 
højde for det internationale miljø i henhold til et virksomt bidrag til klimabeskyttelsen.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

For at yde et virksomt bidrag til klimabeskyttelsen skal Fællesskabet iværksætte effektive 
foranstaltninger mod produktionsflytninger til tredjelande med lavere CO2-forpligtelser. 
Særlig energiintensive sektorer eller delsektorer kan som følge af det internationale 
konkurrencepres ikke udligne de forøgede omkostninger ved højere prissætning af deres 
produkter. Derfor ville yderligere omkostningsbelastning gennem emissionshandelen medføre 
produktionsflytninger med potentielt negative konsekvenser for de globale emissioner. En 
begrænsning af belastningen gennem en permanent gratis tildeling af kvoter er derfor 
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påkrævet.

Det er vigtigt at forsøge ikke blot at opnå en global international aftale, men også at sikre 
internationale sektoraftaler, særlig med nye økonomier såsom Kina og Indien.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) I tilfælde af, at det ikke lykkes at 
opnå en international aftale om 
begrænsning af den globale 
temperaturstigning, bør Fællesskabet 
tilstræbe at indgå bilaterale eller 
multilaterale aftaler med andre store
drivhusgasudledere. Uanset udfaldet af de 
igangværende forhandlinger bør
Fællesskabet spille en ledende rolle i 
bestræbelserne på at oprette en 
verdensmiljøorganisation, i hvilken de 
formelle internationale 
miljøbestemmelser, der allerede er 
vedtaget, og effektive retlige mekanismer
skal inkorporeres.

Begrundelse

Der skal tages højde for en eventuel fiasko i de igangværende forhandlinger om perioden 
efter Kyoto og findes permanente og effektive løsninger.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 

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

omhandler alle industrisektorer med 
særlig vægt på de energiintensive sektorer 
eller individuelle sektorer, der har vist sig 
at være kulstoflækagetruede. Der bør 
fastlægges kriterier for udpegelsen af 
sådanne sektorer og delsektorer efter 
høring af arbejdsmarkedets parter og de 
berørte aktører i et forslag, der 
fremsendes til Europa-Parlamentet og 
Rådet. Forslaget bør tage hensyn til, at det 
måske ikke lykkes at indgå en 
international aftale med obligatoriske 
reduktioner samt eventuelle alternativer 
til internationale aftaler. Kommissionen 
bør basere sin analyse på en vurdering af 
manglende muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Kommissionen bør 
overvåge de potentielle virkninger på 
konkurrenceevnen og beskæftigelsen for 
EU-producenter, der anvender sådanne 
produkter i deres produktionsproces. Alle 
foranstaltninger skal overholde UNFCCC's 
principper, herunder navnlig princippet om 
fælles, men differentieret ansvar og 
respektive kapaciteter, hvorved der også 
bør tages hensyn til de mindst udviklede 
landes særlige situation. Foranstaltningerne 
skal også stemme overens med 
Fællesskabets internationale forpligtelser, 
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herunder i henhold til WTO-aftalen.

Begrundelse

Rapporten om tilstandsvurderingen og de foreslåede løsninger i tilfælde af en betydelig risiko 
for kulstoflækage skal omhandle alle industrisektorer med særlig vægt på de energiintensive, 
idet den legale formulering af betydningen "energiintensitet" er vag.

Der skal fastlægges kriterier for identificering og klassificering af sektorer, der er berørt af 
kulstoflækage, meget tidligere end foreslået af Kommissionen for at skabe forudsigelighed for 
de berørte brancher, og der skal tages hensyn til de direkte og indirekte virkninger for EU-
producenter.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Denne 100 % gratis tildeling af 
kvoter gør en inddragelse af importer i 
emissionshandelen overflødig. Dette vil 
sikre, at forpligtelserne i forbindelse med 
WTO overholdes og bør også føre til, at 
tredjelande ikke iværksætter nogen 
protektionistiske foranstaltninger af 
denne art. Desuden vil dette bidrage til en 
forbedring af forhandlingsklimaet og 
forhøje accepten af virksomme EU-
foranstaltninger til CO2-reduktion.

Begrundelse

I forbindelse med WTO skal Fællesskabet sikre en diskrimineringsfri adgang til sit marked. 
En 100 % gratis tildeling af kvoter til energiintensive sektorer gør en i givet fald 
diskriminerende inddragelse af importer forældet. Desuden modvirker den 100 % gratis 
tildeling af kvoter eventuelle protektionistiske modforanstaltninger fra tredjelande. Målet om 
at etablere en emissionshandelsordning, som er så globalt omfattende som muligt, kan kun 
nås, hvis forhandlingsparterne er overbevist om, at Fællesskabet ikke har protektionistiske 
hensigter med en sådan ordning.

Ændringsforslag 10
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre lige konkurrenceforhold i 
Fællesskabet bør der ske en samordning af, 
hvordan emissionsreduktionskreditter uden 
for Fællesskabet kan anvendes af 
driftsledere i fællesskabsordningen. Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) fastsætter kvantificerede 
emissionsmål for industrilandene for 
perioden 2008-2012, og indfører godkendte 
emissionsreduktioner (CER'er) og 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) fra 
henholdsvis projekter under mekanismen 
for bæredygtig udvikling (CDM) og fælles 
gennemførelsesprojekter og industrilandes 
brug af dem for at opfylde en del af 
målene. Kyoto-protokollen giver ikke 
mulighed for at generere ERU'er fra 2013 
og fremefter, uden at der fastsættes nye 
kvantificerede emissionsmål for 
værtslandene, men CDM-kreditter kan 
potentielt fortsat genereres. Der bør 
fastsættes bestemmelser for fortsat brug af 
godkendte emissionsreduktioner (CER'er) 
og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), 
når der foreligger en international 
klimaændringsaftale, fra lande, som er 
parter i aftalen. Hvis der ikke indgås 
sådan en aftale, vil muligheden for fortsat 
brug af CER'er og ERU'er underminere 
incitamentet og gøre det vanskeligt at nå 
Fællesskabets mål for øget brug af 
vedvarende energiformer. Brugen af 
CER'er og ERU'er bør ske i 
overensstemmelse med Fællesskabets mål 
om at udvinde 20 % af energien fra 
vedvarende kilder i 2020 og fremme 
energieffektivitet, innovation og 
teknologisk udvikling. Hvor det kan 
forenes med at nå disse mål, bør der være 
mulighed for at kunne indgå aftaler med 
tredjelande, som omfatter incitamenter til 
emissionsreduktioner i de pågældende 

(21) For at sikre lige konkurrenceforhold i 
Fællesskabet bør der ske en samordning af, 
hvordan emissionsreduktionskreditter uden 
for Fællesskabet kan anvendes af 
driftsledere i fællesskabsordningen. Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) fastsætter kvantificerede 
emissionsmål for industrilandene for 
perioden 2008-2012, og indfører godkendte 
emissionsreduktioner (CER'er) og 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) fra 
henholdsvis projekter under mekanismen 
for bæredygtig udvikling (CDM) og fælles 
gennemførelsesprojekter og industrilandes 
brug af dem for at opfylde en del af 
målene. Kyoto-protokollen giver ikke 
mulighed for at generere ERU'er fra 2013 
og fremefter, uden at der fastsættes nye 
kvantificerede emissionsmål for 
værtslandene, men CDM-kreditter kan 
potentielt fortsat genereres. Der bør 
fastsættes bestemmelser for brug af 
godkendte emissionsreduktioner (CER'er) 
og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), 
også uden at der foreligger en international 
klimaændringsaftale. Brugen af CER'er og 
ERU'er bør ske i overensstemmelse med 
Fællesskabets mål om at udvinde 20 % af 
energien fra vedvarende kilder i 2020 og 
fremme energieffektivitet, innovation og 
teknologisk udvikling. Hvor det kan 
forenes med at nå disse mål, bør der være 
mulighed for at kunne indgå aftaler med 
tredjelande, som omfatter incitamenter til 
emissionsreduktioner i de pågældende 
lande, som fører til reelle, yderligere 
reduktioner af drivhusgasemissionerne, 
samtidig med at innovationen stimuleres i 
fællesskabsvirksomheder og den 
teknologiske udvikling i tredjelande. 
Sådanne aftaler kan ratificeres af mere end 
et land. Når Fællesskabet har indgået en 
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lande, som fører til reelle, yderligere 
reduktioner af drivhusgasemissionerne, 
samtidig med at innovationen stimuleres i 
fællesskabsvirksomheder og den 
teknologiske udvikling i tredjelande. 
Sådanne aftaler kan ratificeres af mere end 
et land. Når Fællesskabet har indgået en 
tilfredsstillende international aftale, bør 
adgangen til kreditter fra projekter i 
tredjelande øges i takt med det stigende 
niveau for de emissionsreduktioner, der 
skal nås under fællesskabsordningen.

tilfredsstillende international aftale, bør 
adgangen til kreditter fra projekter i 
tredjelande øges i takt med det stigende 
niveau for de emissionsreduktioner, der 
skal nås under fællesskabsordningen. Der 
bør imidlertid ikke være kreditter til 
rådighed i forbindelse med CDM-
projekter og fælles 
gennemførelsesprojekter i sektorer, der er 
kulstoflækagetruede.

Begrundelse

CDM-foranstaltninger yder et virksomt bidrag til klimabeskyttelsen i udviklingslande. I 
henhold til de globale CO2-mål er det derfor under alle omstændigheder ønskeligt, at mindre 
udviklede lande deltager i sådanne projekter. Derfor skal der sikres, at så mange 
udviklingslande som muligt deltager i CDM, som ikke bør begrænses til kun at omfatte 
potentielle parter i en international aftale. Deltagelsen i CDM-foranstaltninger kan gøre det 
lettere for stater at tiltræde en international aftale om klimabeskyttelse.

Sektorer, der er kulstoflækagetruede, bør ikke trues af eksterne konkurrenter, som nyder godt 
af kreditter fra CDM og fælles gennemførelsesprojekter.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) De mindst udviklede lande er særlig 
sårbare over for klimaændringer og står 
kun for en meget ringe del af 
drivhusgasemissionerne. Der bør derfor 
lægges særlig vægt på at opfylde de mindst 
udviklede landes behov, når 
auktionsindtægter anvendes til at fremme 
udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringer. Da der kun er oprettet få 
CDM-projekter i disse lande, vil det være 
passende at skabe sikkerhed for, at 
kreditter fra projekter, som oprettes efter 
2012, vil blive accepteret, også hvis der 
ikke indgås en international aftale. Denne 
ret bør gælde for de mindst udviklede lande 

(24) De mindst udviklede lande er særlig 
sårbare over for klimaændringer og står 
kun for en meget ringe del af 
drivhusgasemissionerne. Der bør derfor 
lægges særlig vægt på at opfylde de mindst 
udviklede landes behov, når 
auktionsindtægter anvendes til at fremme 
udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringer. Da der kun er oprettet få 
CDM-projekter i disse lande, vil det være 
passende at skabe sikkerhed for, at 
kreditter fra projekter, som oprettes efter 
2012, vil blive accepteret, også hvis der 
ikke indgås en international aftale. Denne 
ret bør gælde for de mindst udviklede lande 
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frem til 2020, forudsat at de til den tid 
enten har ratificeret en global aftale om 
klimaændringer eller en bilateral eller 
multilateral aftale med Fællesskabet.

frem til 2020. 

Begrundelse

CDM-foranstaltninger yder et virksomt bidrag til klimabeskyttelsen i udviklingslande. I 
henhold til de globale CO2-mål er det derfor under alle omstændigheder ønskeligt, at mindre 
udviklede lande deltager i sådanne projekter. Derfor skal det sikres, at så mange 
udviklingslande som muligt deltager i CDM, som ikke bør begrænses til kun at omfatte 
potentielle parter i en international aftale. Deltagelse i CDM-foranstaltninger kan gøre det 
lettere for stater at tiltræde en international aftale om klimabeskyttelse.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger en årlig
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om etableringen af den reviderede EU-
emissionshandelsordning (EU ETS), og 
hvordan den fungerer. Den første rapport 
fremlægges et år efter vedtagelsen af dette 
direktiv.

Begrundelse

Denne proces er meget kompleks og kræver permanent interinstitutionel overvågning og 
vurdering.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra b – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 

(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
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drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen

drivhusgasemissionstilladelse eller en 
fornyelse af 
drivhusgasemissionstilladelsen på grund 
af en væsentlig ændring i arten eller 
funktionen eller en betydelig udvidelse af 
anlægget, efter fremsendelsen af den i 
artikel 11, stk. 1, omhandlede liste til 
Kommissionen

Begrundelse

I det nuværende forslag fra Kommissionen defineres en kapacitetsudvidelse ikke længere som 
nytilkommen. Dette medfører en forskel, idet kun nye anlæg tildeles drivhusgaskreditter, og en 
kapacitetsudvidelse bliver auktioneret. Kommissionens forslag giver ubalance mellem nye
anlæg og kapacitetsudvidelser, tilvejebringer ikke den mest effektive tilgang og kan skade 
innovationen i eksisterende processer.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 2
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra c – litra u a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) Nyttiggørelse som defineret i bilag IIB 
til Rådets direktiv 91/156/EØF af 18. 
marts 1991 om ændring af direktiv 
75/442EØF om affald undtages fra 
definitionen af "forbrændingsanlæg"

Begrundelse

Et af målene med EU's klimapakke er at fremme genbrug. Derfor giver det ikke mening at 
medtage genbrug i en ordning, der er til skade for det.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10  stk. 3  indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering,
bør anvendes til følgende:

3. Indtægterne fra auktioneringen af de i 
stk. 2 omhandlede kvoter anvendes til 
følgende:

Begrundelse

Da problemet er både alvorligt og presserende, bør den fulde indtægt fra auktioneringen af 
tilladelser gå til foranstaltninger, der er beregnet til at reducere drivhusgasemissioner, 
udvikle vedvarende energiformer, bekæmpe skovrydning, hjælpe udviklingslande med at 
tilpasse sig klimaændringerne og bistå lavindkomsthusholdninger med at gøre deres 
energiforbrug mere effektivt.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

g) de administrative udgifter op til 10 % af 
indtægten.

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at kun 20 % af indtægterne fra auktioneringen reserveres til at 
bekæmpe klimaændringerne, hvilket selvfølgelig er utilstrækkeligt, særlig hvis de 
administrative udgifter skal medregnes i dette beløb. At dække nationale budgetunderskud bør 
ikke være et incitament til auktionering.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
disse formål i de rapporter, som de 
indsender i medfør beslutning nr. 
280/2004/EF.

4. Medlemsstaterne træffer ud fra deres 
individuelle behov beslutning om 
fordelingen af indtægterne til de enkelte 
foranstaltninger og inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
disse formål og den geografiske fordeling 
af anvendelsen af indtægterne i de 
rapporter, som de indsender i medfør 
beslutning nr. 280/2004/EF med særlig 
vægt på det indre marked, statsstøtte og 
konkurrencespørgsmål.
Kommissionen aflægger årligt beretning 
til Europa-Parlamentet om anvendelsen 
af indtægter med særlig vægt på det indre 
marked, statsstøtte og 
konkurrencespørgsmål.

Begrundelse

Denne proces er meget kompleks og kræver permanent interinstitutionel overvågning og 
vurdering. Det er vigtigt at øge åbenheden, give mulighed for at vurdere overholdelse af 
forpligtelsen i artikel 10, stk. 3, litra a), og sikre, at Unionens indsats som helhed fordeles 
effektivt. Med udgangspunkt i en accept af, at miljøpolitikken er et eksisterende 
myndighedsområde, bør det påhvile medlemsstaterne at træffe beslutning om fordelingen af 
indtægterne fra kvoteauktionerne til delaktioner til bekæmpelse af klimaændringerne.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 

5. Kommissionen fremsender senest den 
31. december 2009 til Europa-Parlamentet 
og Rådet en rapport, der vurderer 
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forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i direktivet ved at 
supplere dette, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].

auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner, herunder i givet fald et forslag 
til direktiv. Formålet med forslaget er at 
sikre, at auktioner gennemføres på en åben, 
gennemsigtig og ikke-diskriminerende 
måde, som mindsker muligheden for 
spekulation. Auktioner udformes således, 
at driftsledere og navnlig små og 
mellemstore virksomheder, som er omfattet 
af fællesskabsordningen, har uhindret 
adgang, og således at eventuelle andre 
deltagere ikke underminerer auktionens 
forløb eller de mål for klimaændringer, 
der berettiger vedtagelsen af dem.
Forslaget skal derfor være tilstrækkelig 
detaljeret, bl.a. i forbindelse med 
auktioners tidsmæssige forløb og deres 
hyppighed i medlemsstaterne, samt 
hensigtsmæssigt udformet, idet 
omhandler de sandsynlige virkninger af 
auktioner, særlig i forbindelse med:
- spekulation,
- grænseoverskridende 
konkurrencevirkninger,

- tværsektorielle virkninger,
- EU's  erhvervslivs og industris 
konkurrenceevne, særlig små og 
mellemstore virksomheder, 
- inflationspresset og
- de sociale og økonomiske virkninger.
Auktioners praktiske funktion er et 
væsentligt led i det reviderede forslag om 
EU-emissionshandelsordningen og skal 
derfor være omfattet af proceduren med 
fælles beslutningstagning. 

Begrundelse

Kommissionen foreslår at behandle et væsentligt element af den udvidede 
emissionshandelsordning ved hjælp af komitologiproceduren. Det er vigtigt, at Kommissionen 
fremsætter et forslag til fælles beslutningstagning.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

udgår

Begrundelse

Kommissionen foreslår at behandle et væsentligt element af den udvidede 
emissionshandelsordning ved hjælp af komitologiproceduren. Det er vigtigt, at Kommissionen 
fremsætter et forslag til fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal sikre, at tildelingen sker 
på en måde, der giver incitamenter til at 
anvende drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og til 
emissionsreduktioner ved at anvende 
sektorspecifikke benchmarks  og tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, kraftvarmeproduktion og 
drivhusgasseparation og -lagring, og må 
ikke tilskynde til at øge emissionerne. Der 
tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse 
med el-produktion med undtagelse af 
elektricitet produceret på grundlag af 
affaldsgasser fra industrielle 
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produktionsprocesser til operatøren af 
produktionsprocessernes eget forbrug, i 
hvilket tilfælde tildelingen til denne 
operatør sker i henhold til 
sektorspecifikke benchmarks, der er aftalt 
for disse produktionsprocesser.

Kommissionen sikrer, at der ikke 
videregives unødvendige udgifter til 
slutbrugeren.

Begrundelse

Brugen af affaldsgasser fra produktionsprocessen til frembringelse af elektricitet bidrager til 
bevarelse af ressourcerne og nedbringelse af CO2-emissionerne. Elektricitet produceret under 
disse særlige omstændigheder bør udelukkes fra auktionering og medtages ved hjælp af den 
samme tildelingsmetode, der finder anvendelse på gasproducentens respektive anlæg. Dette 
svarer til hovedindholdet i punkt 92 i Kommissionens meddelelse KOM(2008)830.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF får el-
producerende anlæg tildelt gratis kvoter på 
grundlag af ensartede EU-benchmarks, så 
de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. Disse benchmarks
vedtages og kontrolleres i 
overensstemmelse med en harmoniseret 
procedure.

Begrundelse

Ved elproduktion i kraftvarmeanlæg drejer det sig om den mest effektive form for 
energiproduktion. Der skal derfor også efter 2013 sikres fortsat støtte. Gratis tildeling af 
kvoter bidrager til at nå dette mål.

Ændringsforslag 22
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-produktion 
med undtagelse af elektricitet produceret 
på grundlag af affaldsgasser fra 
industrielle produktionsprocesser til 
operatøren af produktionsprocessernes 
eget forbrug, i hvilket tilfælde tildelingen 
til denne operatør sker i henhold til 
sektorspecifikke benchmarks, der er aftalt 
for disse produktionsprocesser.

Begrundelse

Brugen af affaldsgasser fra produktionsprocessen til frembringelse af elektricitet bidrager til 
bevarelse af ressourcerne og nedbringelse af CO2-emissionerne. Elektricitet produceret under 
disse særlige omstændigheder bør udelukkes fra auktionering og medtages ved hjælp af den 
samme tildelingsmetode, der finder anvendelse på gasproducentens respektive anlæg. Dette 
svarer til hovedindholdet i punkt 92 i Kommissionens meddelelse KOM(2008)830.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Den måde, hvorpå Kommissionen foreslår at behandle energiintensive industrier i EU, der er 
sårbare over for kulstoflækage, afhænger af udfaldet af internationale forhandlinger. 
Kommissionen skal sammen med disse industrier fastsætte de acceptable mål for 
drivhusgasreduktioner i EU og internationalt, som fører til ægte kvantificerbare og 
kontrollerbare reduktioner i EU samt i udlandet.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det bør snarest muligt fastlægges, hvilke sektorer der er sårbare over for kulstoflækage, samt 
de relevante foranstaltninger. En nyvurdering af de berørte sektorer hvert 3. år vil helt 
unødvendigt skabe usikkerhed, hvilket er skadeligt for investeringerne.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

udgår

Begrundelse

Denne proces er meget kompleks og kræver permanent interinstitutionel overvågning og 
vurdering.



AD\742513DA.doc 23/37 PE405.911v03-00

DA

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver sektor, som ikke er omfattet af 
bilag I, skal hvert år på grundlag af nye 
markedsoplysninger kunne anmode 
Kommissionen om at revurdere dens 
sårbarhed over for kulstoflækage.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter gennem produktpriserne, uden at 
dens internationale konkurrencestilling 
bliver væsentligt svækket, under 
hensyntagen til følgende:

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er selvindlysende.

Ændringsforslag 28
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence;

c) den nuværende og planlagte 
markedsstruktur, relevant geografisk 
marked og produktmarked, beskæftigelse 
og økonomisk relevans, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence under hensyntagen til 
transportudgifter;

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) direkte og indirekte virkninger af den 
forventede stigning i energipriser samt 
visse råvarer på grund af klimapolitik;

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 3 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) sociale følgevirkninger af at 
videregive udgifter til slutbrugeren.

Ændringsforslag 31
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 9 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs
lønsomhed.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte sektorers eller 
delsektorers lønsomhed.

Begrundelse

I hele forslaget henviser Kommissionen til de sektorer og delsektorer, der er sårbare over for 
kulstoflækage, og derfor er det hensigtsmæssigt at bevare den samme terminologi overalt, 
således at der ikke opstår forvirring.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet 
en analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage. 
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

Kommissionen forelægger senest i januar 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger, og i hvilket 
omfang den aftale, der bliver resultatet af 
fredsforhandlingerne, er i 
overensstemmelse med kriterierne i bilag 
1a (nyt), Europa-Parlamentet og Rådet et 
forslag for de sektorer og delsektorer, der 
anses for at være udsat for en risiko for 
kulstoflækage. Sådanne sektorer og 
delsektorer udpeges i samråd med 
arbejdsmarkedets parter, berørte aktører 
og Europa-Parlamentet, idet der skal 
tages hensyn til, at det måske ikke lykkes 
at indgå en international aftale, der 
indeholder obligatoriske reduktioner.
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Begrundelse
Der skal foreslås datoer med henblik på at tilvejebringe forudsigelighed for industrier, der er 
berørt af kulstoflækage.

En endelig international aftale skal være kvantificerbar og kontrollerbar og indeholde 
emissionsreduktioner, der svarer til de reduktioner, Kommissionen har foreslået.

Parlamentet og Rådet skal informeres og give deres samtykke til Kommissionens forslag, og 
fastlæggelsen af kulstoflækagesektorer og -delsektorer skal ske i samarbejde med de berørte 
parter.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger.

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, samt hvilke sektorer eller 
delsektorer der udpeges som udsatte for 
en betydelig risiko for kulstoflækage i 
henhold til dette direktivs artikel 10a, stk. 
8 og 9, er bindende sektoraftaler, som fører 
til globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger, bestemmende.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter og 
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returnerer overskydende kvoter eller et 
tilsvarende beløb til de kompetente 
myndigheder. Kommissionen sikrer den 
nationale gennemførelse, og at regler for 
statsstøtte og konkurrenceregler anvendes 
strengt, særlig for at undgå misbrug af 
dominerende stilling. I den forbindelse 
offentliggør Kommissionen hver tredje 
måned slutbrugerprisen på 
energiprodukter opdelt på virksomhed, 
sektor og medlemsstat. Den del af 
slutbrugerprisen, der vedrører EU-
emissionshandelsordningen, skal angives 
separat i Kommissionens offentliggørelse 
af priser.

Begrundelse

Et anlæg, som ophører med driften og har modtaget gratis kvoter, får ikke mulighed for at 
videresælge de overskydende kvoter til markedet, men skal i stedet returnere dem til 
medlemsstaten; dette sikrer, at ordningen ikke misbruges. 

Kommissionen skal også sikre, at regler for statsstøtte og konkurrenceregler anvendes strengt 
og overvåges.

Alle berørte parter (fra industrien til slutbrugeren) vil kræve prisgennemsigtighed til enhver 
tid for at undgå markedsforvridning, og derfor bør Kommissionen regelmæssigt offentliggøre 
slutbrugerprisen på energiprodukter.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2 til 7 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes.

1. Stk. 2 til 7 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale eller en anden 
international sektoraftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes. 
CDM- og JI-kreditter fra projekter i 
kulstoflækagetruede sektorer udelukkes 
imidlertid fra denne anvendelse.
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Begrundelse

Det er vigtigt at forsøge ikke blot at opnå en global international aftale, men også at sikre 
internationale sektoraftaler, særlig med nye økonomier såsom Kina og Indien for at opnå 
kvantificerbare og kontrollerbare emissionsreduktioner.

Kulstoflækagetruede sektorer bør ikke trues af eksterne konkurrenter, som nyder godt af 
kreditter fra CDM- og fælles gennemførelsesprojekter.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 9
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen.

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale eller 
internationale sektorspecifikke 
klimaændringsaftaler, accepterer 
fællesskabsordningen kun CER'er fra 
tredjelande, som har ratificeret aftalen.

Begrundelse

Det er vigtigt at forsøge ikke blot at opnå en global international aftale, men også at sikre 
internationale sektoraftaler, særlig med nye økonomier såsom Kina og Indien.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 10
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabet og dets medlemsstater 
godkender kun projektaktiviteter, hvis alle 
projektdeltagerne har deres hovedsæde 
enten i et land, som har indgået den 
internationale aftale om sådanne projekter, 
eller i et land eller en subføderal eller 
regional enhed, som er koblet til 

Fællesskabet og dets medlemsstater 
godkender kun projektaktiviteter, hvis alle 
projektdeltagerne har deres hovedsæde 
enten i et land, som har indgået den 
internationale aftale om sådanne projekter, 
eller i et land eller en subføderal eller 
regional enhed, som er koblet til 
fællesskabsordningen jf. artikel 25. CDM-



AD\742513DA.doc 29/37 PE405.911v03-00

DA

fællesskabsordningen jf. artikel 25. og JI-kreditter fra projekter i 
kulstoflækagetruede sektorer udelukkes.

Begrundelse

Kulstoflækagetruede sektorer bør ikke trues af eksterne konkurrenter, som nyder godt af 
kreditter fra CDM- og fælles gennemførelsesprojekter.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 12
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager en forordning 
om overvågning og rapportering af 
emissioner og, hvis det er relevant, 
aktivitetsdata vedrørende de aktiviteter, der 
er opført i bilag I, som baseres på de 
principper for overvågning og rapportering, 
der er anført i bilag IV, og specificerer for 
hver drivhusgas dennes globale 
opvarmningspotentiale i kravene til 
overvågning og rapportering af emissioner 
af den pågældende gas.

1. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2011 en forordning om 
overvågning og rapportering af emissioner 
og, hvis det er relevant, aktivitetsdata 
vedrørende de aktiviteter, der er opført i 
bilag I, som baseres på de principper for 
overvågning og rapportering, der er anført i 
bilag IV, og specificerer for hver 
drivhusgas dennes globale 
opvarmningspotentiale i kravene til 
overvågning og rapportering af emissioner 
af den pågældende gas.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en dato for at få forudsigelighed i ordningen.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 12
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen kan tage hensyn til den 
mest nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig fra 

2. Forordningen skal tage hensyn til den 
mest nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig fra 
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IPCC, og kan også fastsætte krav til 
driftsledere om at rapportere om 
emissioner, som er knyttet til produktionen 
af varer produceret af energiintensive 
industrisektorer, der kan være udsat for 
international konkurrence, samt krav om, at 
disse oplysninger skal verificeres af en 
uafhængig verifikator.

IPCC, og skal også fastsætte krav til 
driftsledere om at rapportere om 
emissioner, som er knyttet til produktionen 
af varer produceret af energiintensive 
industrisektorer, der kan være udsat for 
international konkurrence, samt krav om, at 
disse oplysninger skal verificeres af en 
uafhængig verifikator. Forordningen 
fastsætter også rapporteringskravene for 
finansielle institutioner, som deltager i 
emissionshandel.

Kravene kan omfatte rapportering af 
emissionsniveauer fra el-produktion, som 
er omfattet af fællesskabsordningen, i 
forbindelse med produktionen af sådanne 
varer.

Kravene skal omfatte rapportering af 
emissionsniveauer fra el-produktion, som 
er omfattet af fællesskabsordningen, i 
forbindelse med produktionen af sådanne 
varer.

Begrundelse

De finansielle institutioner, der deltager i auktionering, skal have klare procedureregler.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 13
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 15 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en forordning om 
verifikation af emissionsrapporter og 
akkreditering af verifikatorer, som angiver 
de nøjere vilkår for akkreditering, gensidig 
anerkendelse og tilbagekaldelse af 
akkrediteringen af verifikatorer, og om 
tilsyn og fagfællebedømmelse efter behov.

Kommissionen vedtager senest den 30. 
juni 2010 en forordning om verifikation af 
emissionsrapporter og akkreditering af 
verifikatorer, som angiver de nøjere vilkår 
for akkreditering, gensidig anerkendelse og 
tilbagekaldelse af akkrediteringen af 
verifikatorer, og om tilsyn og 
fagfællebedømmelse efter behov.

Begrundelse

Datoen skal præciseres for at give mulighed for den forudsigelighed, de berørte parter har 
behov for.

Ændringsforslag 41
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 19
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 24 a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen. Kommissionen 
udelukker CDM- og JI-kreditter fra 
projekter i kulstoflækagetruede sektorer.

Begrundelse

Kulstoflækagetruede sektorer bør ikke trues af eksterne konkurrenter, som nyder godt af 
kreditter fra CDM- og fælles gennemførelsesprojekter.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons 
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 50 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons 
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
uundgåelige CO2-emissioner fra råstoffer 
og emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 

a) giver Kommissionen meddelelse om 
hvert udelukket anlæg og beskriver de 
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trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

trufne foranstaltninger med tilsvarende 
virkning

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra uundgåelige CO2-
emissioner  fra råstoffer og emissioner fra 
fyring med biomasse

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra uundgåelig CO2 fra 
råstoffer og emissioner fra fyring med 
biomasse, eller hvis foranstaltningerne med 
tilsvarende virkning ikke længere fungerer

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 
omhandlede oplysninger for at give 
offentligheden mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

Begrundelse

For at reducere den administrative byrde på små og mellemstore virksomheder (SMV'er), for 
at undgå unødvendige administrative omkostninger og bureaukrati og for at styrke systemets 
effektivitet, bør mindre anlæg have mulighed for at stå uden for systemet, hvis der er indført 
tilsvarende foranstaltninger. En tredjedel af alle de anlæg, der er omfattet af ordningen, er 
mindre anlæg, der tilsammen kun tegner sig for 2 % af de samlede indberettede emissioner.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasninger, der finder anvendelse, når der 
er indgået en international 
klimaændringsaftale

Tilpasninger, der finder anvendelse, når der 
er indgået en international 
klimaændringsaftale eller internationale 
sektorspecifikke klimaændringsaftaler

Begrundelse

Det er vigtigt at forsøge ikke blot at opnå en global international aftale, men også at sikre 
internationale sektoraftaler, særlig med nye økonomier såsom Kina og Indien for at opnå 
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kvantificerbare og kontrollerbare emissionsreduktioner.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale eller internationale 
sektorspecifikke klimaændringsaftaler 
om, at drivhusgasemissionerne senest i 
2020 skal reduceres med større mængder 
end de minimumsreduktioner, der er 
opnået enighed om i Det Europæiske Råd.

Begrundelse

Det er vigtigt at forsøge ikke blot at opnå en global international aftale, men også at sikre 
internationale sektoraftaler, særlig med nye økonomier såsom Kina og Indien for at opnå 
kvantificerbare og kontrollerbare emissionsreduktioner.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale eller internationale 
sektoraftaler er indgået, stiger den lineære 
faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
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frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

Begrundelse

Det er vigtigt at forsøge ikke blot at opnå en global international aftale, men også at sikre 
internationale sektoraftaler, særlig med nye økonomier såsom Kina og Indien for at opnå 
kvantificerbare og kontrollerbare emissionsreduktioner.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 21
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, bortset fra 
CDM- og JI-kreditter fra 
kulstoflækagetruede sektorer, der er 
godkendt efter stk. 4, fra tredjelande, som 
har indgået den internationale aftale, til at 
dække op til halvdelen af den reduktion, 
der gennemføres i overensstemmelse med 
stk. 2.

Begrundelse

Kulstoflækagetruede sektorer bør ikke trues af eksterne konkurrenter, som nyder godt af 
kreditter fra CDM og fælles gennemførelsesprojekter.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – litra 2
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I punkt 2 tilføjes følgende punktum: udgår
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"Herunder tages der ved beregningen af 
fyringsanlægs samlede kapacitet, ikke 
hensyn til enheder med en nominel 
indfyret termisk effekt på under 3 MW."

Begrundelse

Målet i artikel 27 om at undtage små anlæg fra systemet for beregning af den samlede 
emission ville i givet fald mislykkes på grund af akkumuleringen af eksisterende små anlæg 
ved enkelte lokaliteter.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumskrav til en international aftale

En international aftale omfattende 
energiintensive industrier, der er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage, eller 
en international sektoraftale om disse 
industrier skal som minimum opfylde de 
følgende kriterier for at tilvejebringe 
ensartede spilleregler for industrierne:
i) indebære deltagelse af lande, der udgør 
en kritisk masse på mindst 85 % af 
produktionen,
ii)indeholde ens CO2-emissionsmål,

iii) omfatte ens 
emissionsreduktionsordninger med den 
samme virkning pålagt af alle deltagende 
lande eller fra lande med CO2-
emissionsmål, som ikke er ens, i sektorer, 
der er omfattet af EU's 
emissionshandelsordning,
iv) sikre, at konkurrerende materialer skal 
være genstand for tilsvarende 
restriktioner, der tager hensyn til 
livscyklusser,
v) fastsætte et effektivt internationalt 
overvågnings- og kontrolsystem.
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Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 10b.
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