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Ændringsforslag 39
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der er med Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 
2003 om en ordning for handel med kvoter 
for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF16

indført en ordning for handel med 
drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet 
("fællesskabsordningen"), som har til 
formål at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde.

(1) Der er med Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 
2003 om en ordning for handel med kvoter 
for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF16

indført en ordning for handel med 
drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet 
("fællesskabsordningen"), som har til 
formål at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner, uden at forårsage 
skade på folkesundheden eller miljøet, på 
en omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde.

1 EFT L 275 af 25.10.2003, s. 32. Senest ændret ved 
direktiv 2004/101/EF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 
18).

1 EFT L 275 af 25.10.2003, s. 32. Senest ændret ved 
direktiv 2004/101/EF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 
18).

Or. pl

Begrundelse

Et højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau er en EU-prioritet.

Ændringsforslag 40
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
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indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer17, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning 
på klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, 
bør stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved 
jordoverfladen begrænses til 2 °C over de 
førindustrielle niveauer. Den seneste 
rapport18 fra Det Mellemstatslige Panel for 
Klimaændringer (IPCC) viser, at for at nå 
dette mål, skal de globale 
drivhusgasemissioner toppe i 2020. Det 
indebærer en øget indsats fra Fællesskabets 
side, hurtig inddragelse af industrilandene 
og fremme af udviklingslandenes 
deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer17, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren. Den seneste rapport18 fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og fremme af 
udviklingslandenes deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

17 EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11. 17 EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11.
18 Intergovernmental Panel on Climate 
Change 4th Assessment report, vedtaget den 17. 
november 2007 i Valencia, Spanien, findes på 
adressen www.ipcc.ch.

18 Intergovernmental Panel on Climate 
Change 4th Assessment report, vedtaget den 17. 
november 2007 i Valencia, Spanien, findes på 
adressen www.ipcc.ch.

Or. pl

Begrundelse

Ifølge videnskabelige kilder er det muligt, og endog yderst sandsynligt, at der ikke er nogen 
årsagsforbindelse mellem drivhusgaskoncentrationer i atmosfæren og svingninger i samlede 
årlige gennemsnitlige overfladetemperaturer. Såfremt denne antagelse bekræftes, ville de 
omkostninger og tab, der er forbundet med langsigtede lovgivningsmæssige foranstaltninger 
pålagt Fællesskabets økonomi, alvorligt hæmme dets dynamiske udvikling, uden at bringe 
håndgribelige fordele og indirekte, på grund af manglen på de påkrævede ressourcer, hæmme 
bestræbelser på at placere økonomien på et mere økologisk grundlag.
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Ændringsforslag 41
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og fremme af 
udviklingslandenes deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
De seneste videnskabelige resultater viser, 
at atmosfærisk koncentration af kuldioxid 
skal reduceres til under 350 milliontedele, 
hvilket ville betyde en reduktion i 
drivhusgasemissioner i en størrelsesorden 
på 60 % inden 2035. Det indebærer en 
øget indsats fra Fællesskabets side, hurtig 
inddragelse af industrilandene og fremme 
af udviklingslandenes deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

Or. en

Begrundelse

Da klimasituationen imidlertid er mere alvorlig end tidligere, foreslår det seneste forum 
afholdt i Tällberg, Sverige, med deltagelse af videnskabsmænd fra NASA og miljøinstituttet i 
Stockholm, at vi skal reducere atmosfærisk CO2 til niveauer under 350 ppm (milliontedele) 
for at undgå katastrofale virkninger. Indtil for nylig satte videnskabelig konsensus den sikre 
zone for at undgå de værste virkninger af klimaændringerne til 450 ppm, hvorimod nye 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 6/86 AM\732961DA.doc

DA

resultater nu viser, at det kritiske niveau starter allerede ved 350 ppm. Dette ville svare til en 
reduktion på mindst 60 % drivhusgasemissioner inden 2030 og 100 % inden 2050.

Ændringsforslag 42
Jens Holm, Åsa Westlund og Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og fremme af 
udviklingslandenes deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
De seneste videnskabelige resultater viser, 
at atmosfærisk koncentration af kuldioxid 
skal reduceres til under 350 milliontedele, 
hvilket ville betyde et mål for reduktion i 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet i en 
størrelsesorden på 60 % inden 2030. Det 
indebærer en øget indsats fra Fællesskabets 
side, hurtig inddragelse af industrilandene 
og fremme af udviklingslandenes 
deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

Or. en
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Begrundelse

Da klimasituationen imidlertid er mere alvorlig end tidligere, foreslår det seneste forum 
afholdt i Tällberg, Sverige, med deltagelse af videnskabsmænd fra NASA og miljøinstituttet i 
Stockholm, at vi skal reducere atmosfærisk CO2 til niveauer under 350 ppm (milliontedele) 
for at undgå katastrofale virkninger. Indtil for nylig satte videnskabelig konsensus den sikre 
zone for at undgå de værste virkninger af klimaændringerne til 450 ppm, hvorimod nye 
resultater nu viser, at det kritiske niveau starter allerede ved 350 ppm. Dette ville svare til en 
reduktion på mindst 60 % drivhusgasemissioner inden 2030 og 100 % inden 2050.

Ændringsforslag 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber og Christofer Fjellner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og fremme af 
udviklingslandenes deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og de nyindustrialiserede 
lande og fremme af udviklingslandenes 
deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

Or. en
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Begrundelse

I betragtning af de nyindustrialiserede landes emissioners andel er det nødvendigt at sætte et 
må om at sikre deres deltagelse, ikke blot det mål at opmuntre dem til at deltage.

Ændringsforslag 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi og Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og fremme af 
udviklingslandenes deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og de nyindustrialiserede 
lande og fremme af udviklingslandenes 
deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de nyindustrialiserede landes emissioners andel er det nødvendigt at sætte et 
mål om at sikre deres deltagelse, ikke blot det mål at opmuntre dem til at deltage.
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Ændringsforslag 45
Vittorio Prodi

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. Frem til 2050 bør de 
globale drivhusgasemissioner nedbringes 
med mindst 80 % i forhold til 1990-
niveauerne. Alle økonomiske sektorer bør 
bidrage til at nå disse emissionsreduktioner
og alle anvendelser af fossile brændstoffer 
bør være underkastet den samme disciplin 
for at garantere den fulde præsentation af 
minimering af omkostninger og indsats på 
hele systemet.

Or. en

Ændringsforslag 46
Caroline Lucas

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 

(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 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 10/86 AM\732961DA.doc

DA

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.

reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. Det har også 
erkendt, at frem til 2050 bør de globale 
drivhusgasemissioner nedbringes med 
mindst 50 % i forhold til 1990-niveauerne, 
og at udviklede lande bør fortsætte med at 
gå i spidsen ved at forpligte sig til 
kollektive reduktioner på 60 % til 80 %. 
Alle økonomiske sektorer bør bidrage til at 
nå disse emissionsreduktioner, herunder 
skibsfart og luftfart. Luftfart bidrager til 
reduktionerne på 20 % og 30 % ved sin 
medtagelse i fællesskabsordningen. Indtil 
skibsfart medtages i 
fællesskabsordningen, hvilket bør ske 
senest i 2015, skal emissioner fra skibsfart 
medtages i beslutningen om 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne indtil 
2020.

Or. en

Begrundelse

Føjer de industrialiserede landes mål fra Det Europæiske Råds konklusioner i marts 2007 til 
ordførerens ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 47
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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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.

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, herunder søfart og 
luftfart. Luftfart bidrager til 
reduktionerne på 20 % og 30 % (forudsat 
at andre udviklede lande og andre af de 
største udledere af drivhusgasser deltager 
i den fremtidige internationale aftale) 
gennem dens medtagelse i 
fællesskabsordningen. Indtil skibsfart 
medtages i fællesskabsordningen, hvilket 
bør ske senest i 2015, skal emissioner fra 
skibsfart medtages i beslutningen om 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne indtil 
2020.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse.

Ændringsforslag 48
Jens Holm, Åsa Westlund og Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
en nedbringelse af drivhusgasemissionerne 
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af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner.

med mindst 40 % i forhold til 1990-
niveauerne forudsætter, at 
emissionskvoterne for anlæggene tilpasset i 
overensstemmelse hermed, idet de 
sektorer, der er dækket af 
fællesskabsordningen påtager sig to 
tredjedele af bestræbelsen på 
emissionsreduktioner, med verificerede 
emissioner i 2005 som året på basis af 
hvilket bestræbelsen fastlægges.

Or. en

Begrundelse

Indtil for nylig satte videnskabelig konsensus den sikre zone for at undgå de værste virkninger 
af klimaændringerne til 450 ppm, hvorimod nye resultater nu viser, at det kritiske niveau 
starter allerede ved 350 ppm. Dette ville svare til en reduktion på mindst 60 % 
drivhusgasemissioner inden 2030 og 100 % inden 2050. For at opnå disse reduktioner på en 
forudsigelig og omkostningseffektiv måde, skal emissionsreduktionsmålene for 2020 være 
mere ambitiøse.

Ændringsforslag 49
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner.

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 30 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene under et loft, som svarer til to 
tredjedele af reduktionsbestræbelsen med 
et fællesskabsmål på minus 30 % inden 
2020. Kommissionen bør fastlægge det 
samlede loft for 2020, samt opdelingen af 
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kvoter, der skal auktioneres mellem 
medlemsstaterne og den lineære 
reduktionsfaktor med henvisning til 
verificerede emissionsniveauer for 2005 
senest den 30. juni 2010.

Or. en

Begrundelse

I scenariet i IPCC's fjerde vurderingsrapport, som ville give en 50 % sandsynlighed for at 
opretholde temperaturstigningen på +2 °C, antages det, at de industrialiserede lande skal 
reducere deres emissioner med 25-40 % inden 2020 i deres egne lande og ligeledes en 
betydelig afvigelse fra den normale fremgangsmåde i ikke bilag I-parter.  Reduktioner bliver 
dyrere jo længere de udsættes, hvilket er grunden til, at EU bør tage 
emissionsreduktionsmålet på 30 % som udgangspunkt for indenlandske foranstaltninger.

Ændringsforslag 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi og Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner.

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner, hvilket er ca. 30 % 
under deres 1990-niveauer.

Or. en

Begrundelse

Det sædvanlige referenceår er 1990. Derfor bør den passende procentsats for CO2-reduktion, 
som opnås ved EU's emissionshandelsordning i 2020, også angives sammenlignet med 1990. 
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Dette er af særlig betydning for de internationale forhandlinger, hvor EU skal vise, hvad der 
er nået siden 1990. 30 % blev angivet af Kommissionen på Europa-Parlamentets høring den 
15. maj 2008.

Ændringsforslag 51
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner.

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner. Vedrørende en 
mulig nedbringelse af 
drivhusgasemissioner med 30 % under 
1990-niveauerne, bør antallet af tildelte 
emissionskvoter vedrørende disse anlæg 
fastlægges senest den 30. juni 2009.

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelse af målet på 30 % er nødvendig i tilfælde af, at der nås frem til en global aftale i 
2009. Den 30. juni 2009 (2010 i det nuværende forslag) har Kommissionen også fundet frem 
til, hvilke energiintensive sektorer eller undersektorer, der sandsynligvis vil være udsat for 
kulstoflækage.
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Ændringsforslag 52
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner.

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner. For at reducere 
størrelsen af foranstaltningen fra 20 % til 
30 % ville det være nyttigt for EU's 
emissionshandelsordning at tage skridtet 
til 25 % emissionsnedbringelse med det 
samme.

Or. nl

Ændringsforslag 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký og Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
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forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner.

forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner, hvilket er over 
30 % under deres 1990-niveauer.

Or. en

Begrundelse

Det sædvanlige referenceår er 1990. Derfor bør den passende procentsats for CO2-reduktion, 
som opnås ved EU's emissionshandelsordning i 2020, også angives sammenlignet med 1990. 
Dette er af særlig betydning for de internationale forhandlinger, hvor EU skal vise, hvad der 
er nået siden 1990. 30 % blev angivet af Kommissionen på Europa-Parlamentets høring den 
15. maj 2008.

Ændringsforslag 54
Jens Holm, Åsa Westlund og Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer.

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 40 %, navnlig med 
henblik på at nå det, som fra 
videnskabeligt hold anses for nødvendig 
for at undgå farlige klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Indtil for nylig satte videnskabelig konsensus den sikre zone for at undgå de værste virkninger 
af klimaændringerne til 450 ppm, hvorimod nye resultater nu viser, at det kritiske niveau 
starter allerede ved 350 ppm. Dette ville svare til en reduktion på mindst 60 % 
drivhusgasemissioner inden 2030 og 100 % inden 2050. For at opnå disse reduktioner på en 
forudsigelig og omkostningseffektiv måde, skal emissionsreduktionsmålene for 2020 være 
mere ambitiøse.
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Ændringsforslag 55
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer.

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 30 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

I scenariet i IPCC's fjerde vurderingsrapport, som ville give en 50 % sandsynlighed for at 
opretholde temperaturstigningen på +2C, antages det, at de industrialiserede lande skal 
reducere deres emissioner med 25-40 % inden 2020 i deres egne lande og ligeledes en 
betydelig afvigelse fra den normale fremgangsmåde i ikke bilag I-parter.  Reduktioner bliver 
dyrere jo længere de udsættes, hvilket er grunden til, at EU bør tage 
emissionsreduktionsmålet på 30 % som sit udgangspunkt for indenlandske foranstaltninger.

Ændringsforslag 56
Silvia-Adriana Ţicău og Dragoş Florin David

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, efter indgåelsen af 
en international aftale, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
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reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer.

fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer, forudsat at andre 
udviklede lande forpligter sig til lignende 
emissionsreduktioner og økonomisk mere 
udviklede udviklingslande bidrager 
tilstrækkeligt i henhold til deres ansvar og 
respektive evner. Der skal sikres en ligelig 
fordeling af byrden mellem 
fællesskabsordningen og andre sektorer 
af økonomien, baseret på videnskabelige 
beviser.

Or. en

Begrundelse

En eventuel yderligere reduktion fra EU's side skal være i overensstemmelse med tilsvarende 
foranstaltninger fra lande, over for hvilke der er en risiko for kulstoflækage. Dette er i 
overensstemmelse med formandskabets konklusioner fra Rådet, der fandt sted den 8. og 9. 
marts 2008. Videnskabeligt baserede reduktionsbehov kan ændre sig, efterhånden som der er 
øget viden til rådighed. Der skal sikres en ligelig fordeling af byrden mellem den 
kvoteomfattede sektor og den ikkekvoteomfattede sektor, baseret på videnskabelige beviser.

Ændringsforslag 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi og Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
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nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer.

nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer, forudsat at andre 
udviklede lande forpligter sig til lignende 
emissionsreduktioner og økonomisk mere 
udviklede udviklingslande bidrager 
tilstrækkeligt i henhold til deres ansvar og 
respektive evner. Der skal sikres en ligelig 
fordeling af byrden mellem 
fællesskabsordningen og andre sektorer 
af økonomien, baseret på videnskabelige 
beviser..

Or. en

Begrundelse

En eventuel yderligere reduktion fra EU's side skal være i overensstemmelse med tilsvarende 
foranstaltninger fra lande, over for hvilke der er en risiko for kulstoflækage. Dette er i 
overensstemmelse med formandskabets konklusioner fra Rådet, der fandt sted den 8. og 9. 
marts 2008. Videnskabeligt baserede reduktionsbehov kan ændre sig, efterhånden som der er 
øget viden til rådighed. Der skal sikres en ligelig fordeling af byrden mellem den 
kvoteomfattede sektor og den ikkekvoteomfattede sektor, baseret på videnskabelige beviser.

Ændringsforslag 58
Adam Gierek og Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer.

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer. Når reduktionsmålet på 
30 % er blevet fastsat, bør 
emissionsreduktioner i hele verden 
analyseres med hensyntagen til 
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tredjelande. Der bør på grundlag af 
videnskabelige beviser gøres bestræbelser 
på at sikre en ligelig fordeling af byrden 
mellem fællesskabsordningen og andre 
sektorer af økonomien.

Or. pl

Begrundelse

I overensstemmelse med formandskabets konklusioner af 8. og 9. marts 2007 skal eventuelle 
yderligere emissionsreduktioner i EU ledsages af sammenlignelige foranstaltninger truffet af 
tredjelande med høje CO2-emissionsniveauer. Nye resultater kan så tvivl om det 
videnskabeligt dokumenterede behov for at reducere emissioner. Der bør træffes 
foranstaltninger til at sikre, at der på grundlag af videnskabelige beviser foretages en ligelig 
fordeling af byrden mellem de sektorer, der er dækket, og de sektorer, der ikke er dækket af 
fællesskabsordningen.

Ændringsforslag 59
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at øge visheden og
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer.

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
af nogle videnskabsmænd anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer.

Or. pl

Begrundelse

Ikke alle videnskabsmænd støtter den ubekræftede teori om en tæt forbindelse mellem 
drivhusgasemissioner som følge af menneskelig aktivitet og målte klimaændringer. Der er 
alvorlige grunde til at tro, at de klimaændringer, der er observeret, kan spores tilbage til 
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naturlige årsager eller andre faktorer.

Ændringsforslag 60
Caroline Lucas og Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De seneste videnskabelige resultater 
viser, at for at forhindre farlig antropogen 
indvirkning på klimasystemet skal 
koncentrationen af CO2 reduceres til 
under 350 milliontedele, hvilket svarer til 
et reduktionsmål for 
drivhusgasemissioner internt i 
Fællesskabet på 40 % inden 2020 og 60 % 
inden 2030. Dette mål og denne 
forpligtelse bør forfølges i 
forhandlingerne om en fremtidig 
international aftale.

Or. en

Ændringsforslag 61
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selv om erfaringerne fra den første 
handelsperiode viser 
fællesskabsordningens potentiale, og 
færdiggørelsen af tildelingsplanerne for 
den anden handelsperiode vil udløse 
betydelige emissionsreduktioner frem til 
2012, bekræftede revisionen, at en bedre 
samordnet fællesskabsordning er absolut 
nødvendig for bedre at kunne udnytte 
emissionshandelens fordele, for at undgå 
skævvridning af det indre marked og for at 
lette sammenkoblingen af 

(7) Selv om erfaringerne fra den første 
handelsperiode viser 
fællesskabsordningens potentiale, og 
færdiggørelsen af tildelingsplanerne for 
den anden handelsperiode vil udløse 
betydelige emissionsreduktioner frem til 
2012, bekræftede revisionen, at en bedre 
samordnet fællesskabsordning er absolut 
nødvendig for bedre at kunne udnytte 
emissionshandelens fordele, for at undgå 
skævvridning af det indre marked og for at 
lette sammenkoblingen af 
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emissionshandelsordninger. Herudover bør 
ordningen gøres mere forudsigelig, og 
dens anvendelsesområde bør udvides til at
omfatte nye sektorer og gasser, både med 
henblik på at styrke kulstofprissignalet, 
som kan udløse de nødvendige 
investeringer, og på at give nye 
bekæmpelsesmuligheder, der kan sænke 
bekæmpelsesomkostningerne generelt og 
øge ordningens effektivitet.

emissionshandelsordninger.

Or. pl

Begrundelse

Videnskabsmænd har endnu ikke endeligt fastlagt årsagerne til klimaændringer, så der er 
ingen berettigelse i at udvide systemets obligatoriske omfang til nye sektorer og gasser.

Ændringsforslag 62
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Voksende træer og desuden tømmer 
og produkter skabt heraf er et meget 
vigtigt middel til opsamling og lagring af 
kulstof. Derudover bidrager tømmer – ved 
at erstatte fossil energi – til at bekæmpe 
drivhuseffekten. Kort sagt er skove 
naturlige kulstofdræn, men det opsamlede 
kulstof afgives til atmosfæren, når skove 
ryddes og afbrændes. Der skal derfor 
arrangeres skovbevarelsesordninger for at 
afbøde virkningerne af 
klimaforandringer.

Or. fr

Begrundelse

Det er tilsyneladende sådan, at 20 % af de globale udledninger af drivhusgasser skyldes 
ændringer i arealanvendelse (f.eks. skovrydning i tropiske områder). For at tage det ene 

Adlib Express Watermark



AM\732961DA.doc 23/86 PE409.565v01-00

DA

eksempel med skovrydning, er de deraf følgende årlige globale udledninger af drivhusgasser 
på 6 000 mio. tons CO2-ækvivalent. Blot hvad angår Frankrig beløber lagring alene sig til 
15,6 mio. tons kulstof og opsamler 10 % af udledningerne af drivhusgasser. Substitution 
skønnes at omfatte 14 mio. tons kulstof. Uden skove og tømmer ville Frankrig udlede 
yderligere 108 mio. tons kulstof, med andre ord 20 % mere.

Ændringsforslag 63
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Da skove også kunne være af stor 
nytte til afbødning af den globale 
opvarmning, bør der tilvejebringes 
incitamenter med henblik på at udnytte og 
udvikle sektoren uden at gribe ind i de 
andre funktioner, som skoven har.

Or. fr

Begrundelse

Det angives i IPCC’s rapport for 2007, at  en bæredygtig skovforvaltningsstrategi rettet mod 
at opretholde og øge skoves kulstoflagre, samtidig med at der produceres et årligt vedvarende 
udbytte af tømmer, fiber eller energi fra skoven, på længere sigt vil generere den største 
vedvarende afbødningsfordel. Parlamentets beslutning af 15. november 2007 opfordrede 
Kommissionen til at medtage visse skovrelaterede aktiviteter i emissionshandelsordningen.

Ændringsforslag 64
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Direktiv 2003/87/EF bør bringes i 
overensstemmelse med bestemmelserne, 
der er fastsat i Kyotoprotokollen om 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelse og skovbrug (LULUCF).
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Or. fr

Begrundelse

Kyotoprotokollen tildeler de industrialiserede lande, der er opført i bilag B, numeriske mål 
for reduktioner i drivhusgasemissioner. Flere artikler nævner LULUCF-aktiviteter, der 
betegner arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug, dvs. skovrejsning, 
genrejsning af skov, skovfældning, skovforvaltning, forvaltning af landbrugsjord og 
græsarealer samt fornyelse af vegetationen.

Ændringsforslag 65
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) EU's emissionshandelsordning og 
Kyotoprotokollens "projektbaserede 
mekanismer" bør være fuldt ud indbyrdes 
forbundet ved at medtage LULUCF-
aktiviteter inden for rammerne af Direktiv 
2003/87/EF.

Or. fr

Begrundelse

Direktiv 2004/101/EF af 27. oktober 2004, om ændring af direktiv 2003/87/EF, finder ikke 
anvendelse på skovbrug og landbrug, da disse er udelukket fra direktivets 
anvendelsesområde.
Skovbrugsindustrien og flere miljøorganisationer hævder, at LULUCF-aktiviteter bør være 
indarbejdet i EU's emissionshandelsordning. De peger på den afgørende virkning, som disse 
aktiviteter har på klimaforandringer. 20 % af de globale drivhusgasemissioner er forårsaget 
af skovfældning. At medtage LULUCF-aktiviteter vil også være en måde at fremme 
bæredygtig udvikling i ikkeindustrialiserede lande på.
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Ændringsforslag 66
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Kommissionen bør overveje, hvordan 
LULUCF-aktiviteter i lyset af både de 
forslag, der blev fremsat på 
Balikonferencen og tekniske fremskridt 
kan bringes inden for direktiv 
2003/87/EF's anvendelsesområde. Den 
bør sende et passende lovforslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest ved 
udgangen af 2008.

Or. fr

Begrundelse

Nogle medlemsstater er kritiske over for Kommissionens manglende angivelse af 
tilstrækkelige grunde til dens beslutning om at udelukke LULUCF-aktiviteter fra 
anvendelsesområdet for EU's emissionshandelsordning og beklager, at Kommissionen traf 
dette valg. Det fremgår af Det Europæiske Råds konklusioner af 9. marts 2007 og af 
Parlamentets beslutning af 15. november 2007 om Balikonferencen om klimaændringer, som 
begge opfordrede Kommissionen til at overveje, hvorvidt LULUCF-aktiviteter kunne 
medtages i EU's emissionshandelsordning. At tage hensyn til disse aktiviteter i 
udviklingslande ville åbne for en ret væsentlig kilde til finansiering, der ville bidrage til at 
beskytte biodiversiteten og genoprette nedbrudte skove.

Ændringsforslag 67
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Fællesskabsordningen bør udvides til at 
omfatte andre anlæg, hvis emissioner 
overvåges, rapporteres og verificeres med 
samme præcision, som gælder for den 
nuværende overvågning, rapportering og 

(9) Fællesskabsordningen bør udvides til at 
omfatte andre anlæg, hvis emissioner 
overvåges, rapporteres og verificeres til 
rimelige administrationsudgifter med 
samme præcision, som gælder for den 
nuværende overvågning, rapportering og 
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verifikation. verifikation.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen er for generel i "bør udvides". Der bør kun udvides, når 
administrationsudgifterne forbliver begrænsede.

Ændringsforslag 68
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Selv om drivhusgasemissioner fra 
vejtransport og skibsfart stadig stiger, er 
der behov for en mere detaljeret analyse, 
herunder en omfattende cost-benefit-
analyse, for at gøre det muligt for 
Kommissionen at beslutte, hvorvidt 
emissionshandel er den mest passende 
måde til at reducere drivhusgasemissioner 
i disse sektorer.  Derudover skal 
Kommissionen beslutte, hvilken 
emissionshandelsordning, der er den mest 
effektive for ovennævnte sektorer, EU's 
emissionshandelsordning eller en separat 
ordning (som kan være forbundet med 
EU's emissionshandelsordning eller ikke).  
Emissioner fra vejtransport og skibsfart er 
derfor ikke medtaget i dette forslag.  I 
2010 vil Kommissionen fremsætte et 
forslag, som viser, om disse sektorer skal 
medtages i EU's emissionshandelsordning 
eller ej.

Or. nl

Begrundelse

Kommissionen skal afgøre, om det ville være effektivt at medtage skibsfart og vejtransport i 
EU's emissionshandelsordning, eller om oprettelse af en separat emissionshandelsordning 
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ville tilvejebringe større fordele.

Ændringsforslag 69
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

(10) Hvor der for små stationære anlæg, 
hvis emissioner ikke overstiger 10 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små stationære anlæg fra
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

Or. en

Begrundelse

God idé at tillade undtagelse for små anlæg, men den foreslåede tærskelværdi på 10.000 tons 
CO2 pr. år kan eventuelt anvendes til at holde luftfart og skibsfart uden for EU's 
emissionshandelsordning. De fleste individuelle flys emissioner vil være lavere. Derfor er den 
bedste valgmulighed at henvise til stationære anlæg. For luftfart vælges luftfartøjsoperatøren 
som ansvarlig enhed i stedet for flyet. For skibsfart har nogle anført, at skibet skulle være den 
ansvarlige enhed, men et skib vil sandsynligvis udlede under 10.000 tons CO2 pr. år.
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Ændringsforslag 70
Amalia Sartori

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 50 000 tons
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

Or. en

Begrundelse

Deltagelse af små udledere på under 50 000 tons er ikke omkostningseffektivt, fordi byrden 
med at overvåge og rapportere i henhold til EU's emissionshandelsordningsstandarder og de 
administrative udgifter til tilladelser, tredjemandskontrol og handel/deltagelse i auktion 
overstiger den pengemæssige værdi af miljøfordele ved deres deltagelse. Mens 95 % af 
emissionerne i emissionshandelsordningens sektorer stadig vil være dækket, sparer denne 
tærskel på 50 000 tons omkring 75 % af anlæggende for den tunge ETS-byrde  (EEA's rapport 
2007).
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Ændringsforslag 71
Frieda Brepoels og Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 25 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Disse små anlæg bør imidlertid få lov til 
at forblive i fællesskabsordningen. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at reducere den administrative byrde for små udledere. Hvor tilsvarende 
foranstaltninger til reduktion af drivhusgasemissioner er på plads, bør små udledere få 
valget, om de skal deltage i emissionshandelsordningen eller ej. Små udledere udgør en 
væsentlig del af antallet af anlæg, der falder ind under emissionshandelsordningen, selv om 
de kun tegner sig for 2,5 % af emissionerne.
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Ændringsforslag 72
Anne Ferreira

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 25 000 tons
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Denne tærskel er den økonomisk mest 
fordelagtige valgmulighed, som giver den 
største gevinst, for så vidt angår reduktion 
af de administrative omkostninger pr. ton, 
som udgår af ordningen. Eftersom man går 
væk fra femårs-tildelingsperioder, bør der 
med henblik på øget vished og 
forudsigelighed, fastsættes bestemmelser 
for, hvor tit drivhusgasemissionstilladelser 
bør nyvurderes.

Or. fr

Begrundelse

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.
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Ændringsforslag 73
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 25 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes. Vedrørende anlæg, som er 
undtaget fra fællesskabsordningen, bør 
mængden af kvoter, der skal udstedes fra 
den 1. januar 2013 justeres nedad med en 
tilsvarende mængde.

Or. en

Begrundelse

At hæve emissionstærsklen til 25 000 vil fjerne 6 300 (snarere end 4 200) små anlæg fra 
ordningens administrative byrde, men kun fjerne 2,4 % af de samlede emissioner. En 
tilsvarende nedadgående justering af den overordnede kurs er imidlertid også påkrævet.
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Ændringsforslag 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber og Alojz Peterle

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 25 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

Or. en

Begrundelse

Et skift til et tærskelniveau på 25 000 tons CO2 pr. år vil reducere det samlede antal 
deltagere med 55 %, mens det kun reducerer de dækkede emissioner med 2,4 %.

Ændringsforslag 75
John Bowis og John Purvis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis (10) Hvor der for små anlæg, hvis 
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emissioner ikke overstiger 10 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

emissioner ikke overstiger 25 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsekvensanalyse anerkender, at det at tillade anlæg med emissioner på 
under 25 000 t CO2 pr. år at fravælge EU's emissionshandelsordning stadig er 
omkostningseffektiv. Små udledere bør stadig skulle forpligte sig til at foretage reduktioner, 
men dette kan opnås i et omfang, der er mindre byrdefuldt.

Ændringsforslag 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten og Magor Imre Csibi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 25 000 tons 
CO2 årligt, findes ækvivalente 
foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder navnlig 
beskatning, bør der være en procedure, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
undtage sådanne små anlæg fra 
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fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

fællesskabsordningen, så længe de 
pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

Or. en

Begrundelse

Et skift til et tærskelniveau på 25 000 tons CO2 pr. år vil reducere det samlede antal 
deltagere med 55 %, mens det kun reducerer de dækkede emissioner med 2,4 %.

Ændringsforslag 77
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige
reduktion af kvoterne bør være lig med 
1,74 % af de kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 20 %
frem til 2020.

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med 2
% af de kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 25 %
frem til 2020.
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Or. nl

Ændringsforslag 78
Jens Holm, Åsa Westlund og Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med 
1,74 % af de kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 20 % 
frem til 2020.

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Mængden bør 
falde med en lineær faktor sammenlignet 
med den gennemsnitlige årlige samlede 
mængde af de kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder i henhold til 
Kommissionens beslutninger om 
medlemsstaternes nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012, så 
fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 40 %
frem til 2020.

Or. en

Begrundelse

Indtil for nylig satte videnskabelig konsensus den sikre zone for at undgå de værste virkninger 
af klimaændringerne til 450 ppm, hvorimod nye resultater nu viser, at det kritiske niveau 
starter allerede ved 350 ppm. Dette ville svare til en reduktion på mindst 60 % 
drivhusgasemissioner inden 2030 og 100 % inden 2050. For at opnå disse reduktioner på en 
forudsigelig og omkostningseffektiv måde, skal emissionsreduktionsmålene for 2020 være 
mere ambitiøse.
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Ændringsforslag 79
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med 
1,74 % af de kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 20 %
frem til 2020.

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. 
Fællesskabsordningen bør på en 
omkostningseffektiv måde bidrage til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 30 %
frem til 2020. Den lineære faktor, der 
svarer til denne reduktion, bør 
præsenteres af Kommissionen i 2010.

Or. en

Ændringsforslag 80
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med 
1,74 % af de kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være indført 
vedrørende verificerede emissioner og 
svare til et niveau, således at
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beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 20 %
frem til 2020.

fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 30 %
frem til 2020.

Or. en

Begrundelse

I scenariet i IPCC's fjerde vurderingsrapport, som ville give en 50 % sandsynlighed for at 
opretholde temperaturstigningen på +2 °C, antages det, at de industrialiserede lande skal 
reducere deres emissioner med 25-40 % inden 2020 i deres egne lande og ligeledes en 
betydelig afvigelse fra den normale fremgangsmåde i ikke bilag I-parter.  Reduktioner bliver 
dyrere jo længere de udsættes, hvilket er grunden til, at EU bør tage 
emissionsreduktionsmålet på 30 % som sit udgangspunkt for indenlandske foranstaltninger.

Ændringsforslag 81
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med 
1,74 % af de kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 20 % 
frem til 2020.

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes, beregnet fra 
midtpunktet af perioden 2008-2012, 
således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med 
1,74 % af de kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 20 % 
frem til 2020.
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Or. pl

Begrundelse

På grundlag af princippet om økonomisk effektivitet, som illustreret i graferne, er en lineær 
reduktion i drivhusgasemissioner umulig. Kun den samlede tendens kan illustreres lineært.

Ændringsforslag 82
Jens Holm, Åsa Westlund og Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, og heri 
indgår også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 
2020. De nøjagtige emissionsmængder 
beregnes, når medlemsstaterne har udstedt 
kvoter i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012, 
idet godkendelsen af tildelinger til visse 
anlæg var betinget af, at deres emissioner 
blev dokumenteret og verificeret. Når 
udstedelsen af kvoter for perioden 2008-
2012 er afsluttet, offentliggør 
Kommissionen den samlede mængde for 
Fællesskabet. Den samlede mængde for 
Fællesskabet bør justeres i forbindelse med 
anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 40 % under 1990-niveauerne 
inden 2020, idet de sektorer, der er dækket 
af fællesskabsordningen, foretager to 
tredjedele af denne 
emissionsreduktionsforanstaltning, og 
verificerede emissioner i 2005 er året, på 
basis af hvilket foranstaltningen 
bestemmes, og heri indgår også virkningen 
af det udvidede anvendelsesområde fra 
perioden 2005-2007 til perioden 2008-
2012 og 2005-emissionstallene for 
handelssektoren, der er anvendt ved 
vurderingen af Bulgariens og Rumæniens 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012. De nøjagtige 
emissionsmængder beregnes, når 
medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
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2012 eller fra 2013 og fremefter.

Or. en

Begrundelse

Indtil for nylig satte videnskabelig konsensus den sikre zone for at undgå de værste virkninger 
af klimaændringerne til 450 ppm, hvorimod nye resultater nu viser, at det kritiske niveau 
starter allerede ved 350 ppm. Dette ville svare til en reduktion på mindst 60 % 
drivhusgasemissioner inden 2030 og 100 % inden 2050. For at opnå disse reduktioner på en 
forudsigelig og omkostningseffektiv måde, skal emissionsreduktionsmålene for 2020 være 
mere ambitiøse.

Ændringsforslag 83
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen 
i 2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, og heri indgår 
også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 
2020. De nøjagtige emissionsmængder 
beregnes, når medlemsstaterne har udstedt 
kvoter i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012, 
idet godkendelsen af tildelinger til visse 
anlæg var betinget af, at deres emissioner 
blev dokumenteret og verificeret. Når 
udstedelsen af kvoter for perioden 2008-
2012 er afsluttet, offentliggør 
Kommissionen den samlede mængde for 
Fællesskabet. Den samlede mængde for 

(12) Dette bidrag omfatter de rapporterede 
2005-niveauer, og heri indgår også 
virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012. De nøjagtige 
emissionsmængder beregnes, når 
medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 40/86 AM\732961DA.doc

DA

Fællesskabet bør justeres i forbindelse med 
anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

Or. en

Begrundelse

I scenariet i IPCC's fjerde vurderingsrapport, som ville give en 50 % sandsynlighed for at 
opretholde temperaturstigningen på +2 °C, antages det, at de industrialiserede lande skal 
reducere deres emissioner med 25-40 % inden 2020 i deres egne lande og ligeledes en 
betydelig afvigelse fra den normale fremgangsmåde i ikke bilag I-parter.  Reduktioner bliver 
dyrere jo længere de udsættes, hvilket er grunden til, at EU bør tage
emissionsreduktionsmålet på 30 % som sit udgangspunkt for indenlandske foranstaltninger.

Ændringsforslag 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner og Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, og heri indgår 
også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 2020. 
De nøjagtige emissionsmængder beregnes, 
når medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, hvilket er over 
30 % under deres 1990-niveauer, og heri 
indgår også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 2020. 
De nøjagtige emissionsmængder beregnes, 
når medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
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perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

Or. en

Begrundelse

Det sædvanlige referenceår er 1990. Derfor bør den passende procentsats for CO2-reduktion, 
som opnås ved EU's emissionshandelsordning i 2020, også angives sammenlignet med 1990. 
Dette er af særlig betydning for de internationale forhandlinger, hvor EU skal vise, hvad der 
er nået siden 1990. 30 % blev angivet af Kommissionen på Europa-Parlamentets høring den 
15. maj 2008.

Ændringsforslag 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, og heri indgår 
også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 2020. 
De nøjagtige emissionsmængder beregnes, 
når medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, hvilket er ca. 
30 % under deres 1990-niveauer, og heri 
indgår også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 2020. 
De nøjagtige emissionsmængder beregnes, 
når medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
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deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

Or. en

Begrundelse

Det sædvanlige referenceår er 1990. Derfor bør den passende procentsats for CO2-reduktion, 
som opnås ved EU's emissionshandelsordning i 2020, også angives sammenlignet med 1990. 
Dette er af særlig betydning for de internationale forhandlinger, hvor EU skal vise, hvad der 
er nået siden 1990. 30 % blev angivet af Kommissionen på Europa-Parlamentets høring den 
15. maj 2008.

Ændringsforslag 86
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, og heri indgår 
også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 2020. 
De nøjagtige emissionsmængder beregnes, 
når medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, og heri indgår 
også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 2020. 
De nøjagtige emissionsmængder beregnes, 
når medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
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perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
eller udelukkes fra fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012 eller fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke blot behov for opadgående justeringer. Det er vigtigt at reducere den samlede 
mængder kvoter, når anlæg udelukkes fra EU's emissionshandelsordning for at undgå en 
lempelse af loftet for de resterende anlæg.

Ændringsforslag 87
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at etablere en omkostningseffektiv og effektiv emissonshandelsordning, der virkelig 
bidrager til at opfylde reduktionsmålene med minimale omkostninger, er auktionering ikke 
den bedste valgmulighed. Tildeling baseret på benchmarks og faktisk produktion er den bedre 
ordning, der indeholder bestemmelser om økologisk effektivitet med minimale omkostninger 
som vist gennem den igangværende ECOFYS-undersøgelse for IFIEC.

Ændringsforslag 88
Amalia Sartori

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Reduktionen af emissioner 
er garanteret gennem den samlede 
mængde kvoter i ordningen, men udgiften 
for økonomien med gratis tildeling af 
kvoter svarer til udgiften til reduktion af 
emissioner, mens udgiften for økonomien 
til auktionering af kvoterne svarer til 
udgiften til reduktion af emissioner plus 
udgiften til de tilbageværende emissioner. 
Mens auktionering og gratis tildeling er 
lige effektive til reduktion af emissioner, 
fører auktionering af kvoterne til en 
højere samlet udgift og er derfor mindre 
effektiv end gratis tildeling. Auktionering 
af kvoter er imidlertid mere effektiv til at 
reducere emissioner fra el-sektoren, fordi 
CO2-fri elproduktion – som ikke er 
medtaget i direktivets anvendelsesområde 
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– vil have en væsentlig omkostningsfordel 
vedrørende fyringsanlæg. Gratis tildeling
bør derfor være det grundlæggende 
tildelingsprincip for industrien, da det er
lige så effektivt og ikke så dyrt, og derfor 
økonomisk mest effektivt.  Auktionering 
bør imidlertid være det grundlæggende 
princip for tildeling til el-produktion, som 
er mere effektiv i denne sektor. 
Auktioneringsfremgangsmåden for el-
produktionssektoren burde eliminere 
ekstraordinære gevinster og stille 
nytilkomne anlæg og økonomier med en 
overgennemsnitlig vækstrate på lige 
konkurrencefod med de allerede omfattede 
anlæg.

Or. en

Begrundelse

Effektiviteten af en handelsordning til reduktion af emissioner afhænger alene af antallet af 
kvoter i ordningen.  Hvordan disse kvoter i sidste instans fordeles – gennem auktionering 
eller ved anvendelse af benchmarks – har ikke nogen virkning på den samlede mængde kvoter 
og påvirker derfor ikke det miljømæssige resultat, som søges opnået ved ordningen. Den 
vigtigste forskel mellem disse to tildelingsordninger er den samlede udgift for industrien med 
gratis tildeling, og udgiften for økonomien er lig med udgiften til reduktion af emissioner.  
Med auktionering er udgiften for økonomien lig med udgiften til reduktion af emissionerne 
plus udgiften til de tilbageværende emissioner.

Ændringsforslag 89
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Auktionering bør derfor være 

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

det grundlæggende tildelingsprincip, da det 
er den enkleste ordning og generelt anses 
for at være den mest økonomisk effektive 
for de fleste sektorer, der er dækket af 
fællesskabsordningen. Det burde også 
eliminere ekstraordinære gevinster og stille 
nytilkomne anlæg og økonomier med en 
overgennemsnitlig vækstrate på lige 
konkurrencefod med de allerede omfattede 
anlæg. Så længe man ikke er nået frem til 
en international aftale til sikring af lige 
muligheder for sektorer, der er dækket af 
fællesskabsordningen, bør Kommissionen 
evaluere de sektorer, der udsættes for 
uforholdsmæssige ulemper som følge af 
auktionering, og de kan fritages fra 
systemet.

Or. en

Begrundelse

Nogle sektorer vil opleve uforholdsmæssige ulemper ved auktionering (f.eks. energiintensive 
sektorer). Der kunne gøres en undtagelse for disse sektorer.

Ændringsforslag 90
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Alle medlemsstater vil skulle foretage 
betydelige investeringer for at reducere 
deres økonomiers kulstofintensitet frem til 
2020, og de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person stadig ligger 
væsentligt under 
fællesskabsgennemsnittet, og hvis 
økonomier søger at nå de mere 
velhavende medlemsstaters niveau, må 
gøre en stor indsats for at øge 
energieffektiviteten. Målene om at 
afskaffe konkurrencefordrejning i 

(14) Der må udvikles andre mekanismer til 
at støtte indsatsen i de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person er forholdsvis lav, 
men som har gode vækstperspektiver. 70 %
af den samlede mængde kvoter, som skal 
auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative andel 
af 2005-emissionerne under 
fællesskabsordningen. 30 % af kvoterne 
bør fordeles til visse medlemsstater med 
sigte på at fremme solidariteten og væksten 
i Fællesskabet og anvendes til at nedbringe 
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Fællesskabet og sikre den højeste grad af 
økonomisk effektivitet i forbindelse med 
omdannelsen af Fællesskabet til en 
kulstoffattig økonomi indebærer, at det er 
uhensigtsmæssigt at behandle 
økonomiske sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, forskelligt i de 
enkelte medlemsstater. Derfor må der
udvikles andre mekanismer til at støtte 
indsatsen i de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person er forholdsvis lav, 
men som har gode vækstperspektiver. 90 %
af den samlede mængde kvoter, som skal 
auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative andel 
af 2005-emissionerne under 
fællesskabsordningen. 10 % af kvoterne 
bør fordeles til visse medlemsstater med 
sigte på at fremme solidariteten og væksten 
i Fællesskabet og anvendes til at nedbringe 
emissionerne og tage højde for 
klimaændringernes virkninger. Fordelingen 
af de 10 % bør ske ud fra indkomst pr. 
person i 2005 og medlemsstaternes 
vækstperspektiver, og medlemsstater med 
et lavt indkomstniveau, men gode 
vækstperspektiver, bør have mest. 
Medlemsstater med en 
gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 
fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage med 
kvoter til denne fordeling, medmindre de 
direkte omkostninger ved den samlede 
pakke (anslået i SEK(2008)85) overstiger 
0,7 % af BNP.

emissionerne og tage højde for 
klimaændringernes virkninger. Fordelingen 
af de 30 % bør ske ud fra indkomst pr. 
person i 2005 og medlemsstaternes 
vækstperspektiver, og medlemsstater med 
et lavt indkomstniveau, men gode 
vækstperspektiver, bør have mest. 
Medlemsstater med en 
gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 
fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage med 
kvoter til denne fordeling, medmindre de 
direkte omkostninger ved den samlede 
pakke (anslået i SEK(2008)85) overstiger 
0,7 % af BNP.

Or. pl

Begrundelse

Ved sammenligning med de rigere EU-medlemsstater har lande med en lav indkomst pr. 
indbygger behov for meget større støtte end de yderligere 10 % emissionskvoter, der skal 
fordeles blandt dem. Den bedste måde at støtte disse lande ville være at tillade dem at udvikle 
sig på samme måde som de rigere lande gjorde, når der ikke var nogen begrænsninger på 
emissioner.
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Ændringsforslag 91
Riitta Myller

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Alle medlemsstater vil skulle foretage 
betydelige investeringer for at reducere 
deres økonomiers kulstofintensitet frem til 
2020, og de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person stadig ligger 
væsentligt under fællesskabsgennemsnittet, 
og hvis økonomier søger at nå de mere 
velhavende medlemsstaters niveau, må 
gøre en stor indsats for at øge 
energieffektiviteten. Målene om at afskaffe 
konkurrencefordrejning i Fællesskabet og 
sikre den højeste grad af økonomisk 
effektivitet i forbindelse med omdannelsen 
af Fællesskabet til en kulstoffattig økonomi 
indebærer, at det er uhensigtsmæssigt at 
behandle økonomiske sektorer, der er 
omfattet af fællesskabsordningen, 
forskelligt i de enkelte medlemsstater. 
Derfor må der udvikles andre mekanismer 
til at støtte indsatsen i de medlemsstater, 
hvor indkomsten pr. person er forholdsvis 
lav, men som har gode vækstperspektiver. 
90 % af den samlede mængde kvoter, som 
skal auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative andel 
af 2005-emissionerne under 
fællesskabsordningen. 10 % af kvoterne 
bør fordeles til visse medlemsstater med 
sigte på at fremme solidariteten og væksten 
i Fællesskabet og anvendes til at nedbringe 
emissionerne og tage højde for 
klimaændringernes virkninger. Fordelingen 
af de 10 % bør ske ud fra indkomst pr. 
person i 2005 og medlemsstaternes 
vækstperspektiver, og medlemsstater med 
et lavt indkomstniveau, men gode 
vækstperspektiver, bør have mest. 
Medlemsstater med en 
gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 

(14) Alle medlemsstater vil skulle foretage 
betydelige investeringer for at reducere 
deres økonomiers kulstofintensitet frem til 
2020, og de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person stadig ligger 
væsentligt under fællesskabsgennemsnittet, 
og hvis økonomier søger at nå de mere 
velhavende medlemsstaters niveau, må 
gøre en stor indsats for at øge 
energieffektiviteten. Målene om at afskaffe 
konkurrencefordrejning i Fællesskabet og 
sikre den højeste grad af økonomisk 
effektivitet i forbindelse med omdannelsen 
af Fællesskabet til en kulstoffattig økonomi 
indebærer, at det er uhensigtsmæssigt at 
behandle økonomiske sektorer, der er 
omfattet af fællesskabsordningen, 
forskelligt i de enkelte medlemsstater. 
Derfor må der udvikles andre mekanismer 
til at støtte indsatsen i de medlemsstater, 
hvor indkomsten pr. person er forholdsvis 
lav, men som har gode vækstperspektiver. 
90 % af den samlede mængde kvoter, som 
skal auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative andel 
af emissionerne fra 2005 til 2007. 10 % af 
kvoterne bør fordeles til visse 
medlemsstater med sigte på at fremme 
solidariteten og væksten i Fællesskabet og 
anvendes til at nedbringe emissionerne og 
tage højde for klimaændringernes 
virkninger. Fordelingen af de 10 % bør ske 
ud fra indkomst pr. person i 2005 og 
medlemsstaternes vækstperspektiver, og 
medlemsstater med et lavt indkomstniveau, 
men gode vækstperspektiver, bør have 
mest. Medlemsstater med en 
gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 
fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage med 
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fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage med 
kvoter til denne fordeling, medmindre de 
direkte omkostninger ved den samlede 
pakke (anslået i SEK(2008)85) overstiger 
0,7 % af BNP.

kvoter til denne fordeling, medmindre de 
direkte omkostninger ved den samlede 
pakke (anslået i SEK(2008)85) overstiger 
0,7 % af BNP.

Or. fi

Begrundelse

I stedet for at anvende data for et individuelt år, bør fordelingen af emissionskvoter beregnes 
på grundlag af gennemsnitsværdier for mindst to år. Emissionsmængderne fra det ene år til 
det andet kan også variere af naturlige grunde. Det tyder på, at der skal anvendes en periode, 
snarere end et år, som referencepunkt. Kommissionens forslag angiver desuden, at 
Kommissionen ville være indstillet på at indregne emissionstallene for 2006 i 
sammenligningen, når de er blevet tilgængelige. Det er vigtigt at huske, at et 
beregningsgrundlag, der dækker flere år, ikke vil ændre Fællesskabets emissionskvoter som 
helhed.

Ændringsforslag 92
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Dette direktiv bør ikke hindre en 
medlemsstat i at fastholde eller indføre 
andre supplerende og parallelle politikker 
eller foranstaltninger til afhjælpning af de 
kvoteomfattede sektorers samlede 
klimavirkning.

Or. en

Begrundelse

På grund af usikkerheden med hensyn til de mest effektive metoder til kontrol med 
drivhusgasemissioner er det rimeligt at tillade medlemsstaterne at supplere EU's 
kvoteordning, for at Unionen som helhed kan lære af de fremgangsmåder, som viser sig at 
udgøre bedste praksis.
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Ændringsforslag 93
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) For at minimere den samlede 
økonomiske virkning af 
fællesskabsordningen er det vigtigt, at 80 
% af indtægterne fra auktioneringen af 
kvoter strømmer tilbage i de europæiske 
økonomier. Medlemsstater bør få lov til at 
anvende indtægterne til at kompensere 
forbrugere for højere priser og selskaber 
for højere udgifter gennem f.eks. 
reduktioner af konkurrenceforvridende 
afgifter. Der kunne også tages hånd om 
sociale aspekter. På baggrund af den 
betydelige indsats, der skal til for at 
bekæmpe klimaændringer og tilpasse sig 
deres uundgåelige virkninger, er det 
hensigtsmæssigt, at 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til 
foranstaltninger til at undgå skovrydning 
og til at stimulere skovrejsning og 
genplantning af skov, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til separation og geologisk 
lagring af drivhusgasser og til at lette 
tilpasningen i udviklingslandene. 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 
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fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88.

henhold til traktatens artikel 87 og 88.

Or. en

Begrundelse

Øremærkning af indtægter hæver velfærdsomkostningerne til at opfylde klimamål, da 
medlemsstater ville have begrænset mulighed for at modregne stigninger i effektive 
kulstofpriser ved at kompensere forbrugere med indkomstskatter eller lavere selskabsskatter. 
Derfor bør kun 20 % af indtægterne fra auktionering øremærkes, hvorved reduktion af 
skovrydning, osv. og tilpasningsforanstaltninger anses for vigtigst.

Ændringsforslag 94
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 100 
% af indtægterne fra kvoteauktioner 
anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % 
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. 
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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.

Or. fr

Begrundelse

EU er nødt til at være i stand til at investere mere i de energirelaterede og CO2-
emissionsreducerende teknologier, der er påkrævet for at bane vejen for de 
reduktionsbestræbelser, der skal træffes mellem nu og 2050. Hvis det fulde indtægtsbeløb blev 
anvendt på fællesskabsniveau, kunne forskning i Europa organiseres effektivt og kunne 
således måle sig i sammenligningen med f.eks. USA og Japan.

Ændringsforslag 95
Caroline Lucas

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 

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

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, navnlig etableringen 
af et "intelligent net", til at finansiere 
bidrag til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning og lette tilpasningen i 
udviklingslandene og til at tage sociale 
forhold op, f.eks. potentielle el-
prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Mindst 50 
% af indtægterne bør anvendes til at 
bidrage til nødvendige klimabestræbelser i 
udviklingslande. 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.

Or. en
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Ændringsforslag 96
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % 
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk 
lagring af drivhusgasser, til at finansiere 
bidrag til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning og lette tilpasningen i 
udviklingslandene og til at tage sociale 
forhold op, f.eks. potentielle el-
prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster1. 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 

(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 at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster1. 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. Med henblik på at 
opmuntre til innovation skal 
medlemsstater betale mindst 50 % af 
indtægterne fra auktioner tilbage til de 
deltagende virksomheder med henblik på 
investering i rene teknologier, herunder 
teknologier til separation og geologisk 

                                               
1 KOM(2006)0583 af 6.10.2006.
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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.

lagring af drivhusgasser. 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.

Or. nl

Begrundelse

Mindst halvdelen af indtægten fra auktioner skal betales tilbage til de deltagende 
virksomheder, under forudsætning af at disse penge skal investeres i rene eller CCS-
relaterede teknologier.

Ændringsforslag 97
Linda McAvan og Eluned Morgan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Al auktioneringsindtægt bør bruges på at imødegå klimaændringer.

Ændringsforslag 98
Jens Holm

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 

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

tilpasse sig klimaændringer, til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, til at udvikle vedvarende energi 
for at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest 2020, til at opfylde Fællesskabets 
tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 
20 % frem til 2020, til separation og 
geologisk lagring af drivhusgasser, til at 
finansiere bidrag til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning og lette tilpasningen i 
udviklingslandene og til at tage sociale 
forhold op, f.eks. potentielle el-
prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. 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.

Or. en

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.
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Ændringsforslag 99
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 50 % af indtægterne i perioden 
2013-2020 fra kvoteauktioner anvendes til 
at mindske drivhusgasemissioner, til at 
tilpasse sig klimaændringer, til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, til at udvikle vedvarende energi 
for at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest 2020, til at opfylde Fællesskabets 
tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 
20 % frem til 2020, til separation og 
geologisk lagring af drivhusgasser, til at 
finansiere bidrag til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning og lette tilpasningen i 
udviklingslandene og til at tage sociale 
forhold op, f.eks. potentielle el-
prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. 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. 
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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.

Anvendelsen af indtægterne fra 
auktionering af kvoter til at støtte undgået 
skovfældning og andre bæredygtige 
skovprojekter og aktiviteter skal supplere 
effektive markedsbaserede instrumenter, 
som f.eks. at tillade operatører af anlæg at 
anvende skovbaserede kulstofkreditter i 
fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

Procentdelen på 20 % bør øges til 50 % for at stimulere innovation til tilpasning til 
klimaændringer. Endvidere er markedsbaserede instrumenter, som f.eks. skovbaserede 
kulstofkreditter, de mest effektive midler til at tilvejebringe de nødvendige incitamenter og 
investeringer til at udviklingslande kan begrænse skovfældning og foretage bæredygtig 
genplantnings- og skovrejsningsprojekter og -aktiviteter.

Ændringsforslag 100
Françoise Grossetête og Ambroise Guellec

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 50 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes i hele 
Fællesskabet 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 
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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.

Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
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.

Or. fr

Begrundelse

EU er nødt til at være i stand til at investere mere i de energirelaterede og CO2-
emissionsreducerende teknologier, der er påkrævet for at bane vejen for de 
reduktionsbestræbelser, der skal træffes mellem nu og 2050. Hvis 50 % af overskuddet blev 
anvendt på fællesskabsniveau, kunne forskning i Europa organiseres effektivt og kunne 
således måle sig i sammenligningen med f.eks. USA og Japan.

Ændringsforslag 101
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 50 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % 
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % 
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster20. 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 

(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 tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling, til at udvikle vedvarende 
energi for at opfylde Fællesskabets tilsagn 
om at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020, til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020, 
til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster20. 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.
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fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88.
20 KOM(2006)583 af 6.10.2006. 20 KOM(2006)583 af 6.10.2006.

Or. pl

Begrundelse

Det ville være mere hensigtsmæssigt at anvende indtægterne fra auktionering af kvoter til at 
mindske virkningen af klimaændringer snarere end at bekæmpe de hypotetiske årsager, som 
endnu ikke er fuldt ud videnskabeligt bevist. Årsagerne til klimaændringer er endnu ikke 
blevet nøje undersøgt og er sandsynligvis cykliske af natur.

Ændringsforslag 103
Antonio De Blasio

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % 
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
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med lave og middel indkomster1. 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.

med lave og middel indkomster1. 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 
primært til at finansiere og fremme 
investering rettet mod at reducere 
emissioner og 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.

Or. hu

Ændringsforslag 104
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at sikre en passende balance 
mellem foranstaltninger i EU til 
bekæmpelse af klimaændringer og 
tilpasning til virkningerne heraf og 
tredjelandenes tilsvarende 
foranstaltninger bør 50 % af indtægterne 
fra auktioneringen af tilladelser 
investeres i EU og resten i 
udviklingslandene med det formål at tage 
hensyn til disses større sårbarhed over for 
klimaændringernes følger, deres mere 

                                               
1 KOM(2006)583 af 6.10.2006.
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begrænsede midler til afbødning heraf 
samt industrilandenes historiske ansvar 
for dette problem.

Or. en

Begrundelse

Udviklingslandene lider sandsynligvis uforholdsmæssigt meget under følgerne af 
klimaændringerne, trods det at de historisk set kun har bidraget beskedent til problemet. De 
mangler ofte midlerne til at finansiere afbødende foranstaltninger.  Af disse grunde er det 
ønskeligt, at indtægten fra auktioneringen bliver delt mellem udviklingslandene og projekter i 
EU.

Ændringsforslag 105
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) For at fremme en retfærdig og 
omkostningseffektiv fordeling af projekter 
i tredjelande og udbredelsen af bedste 
praksis for alle de aktiviteter, der nævnes i 
betragtning 15, bør der indføres 
mekanismer til sikring af effektiv 
informationsudveksling om projekter, der 
gennemføres af forskellige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaternes projekter, der skal opfylde forpligtelserne i henhold til 
artikel 10, stk. 3, er godt samordnede, så det sikres, at midlerne går til de mest nødvendige og 
effektive projekter, og at man undgår overlapninger.
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Ændringsforslag 106
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I betragtning af den globale 
skovfældnings omfang og hastighed er det 
væsentligt at tillade operatører af anlæg 
at anvende kreditter fra undgået 
skovfældning, skovrejsnings- og, 
genplantningsprojekter og aktiviteter i 
udviklingslande og sikre, at indtægter fra 
auktionering i fællesskabsordningen 
anvendes til at støtte kapacitetsopbygning 
i udviklingslande for at gøre deres 
skovprojekter og aktiviteter troværdige på 
de internationale kulstofmarkeder.  
Desuden bør EU arbejde på at etablere en 
internationalt anerkendt markedsbaseret 
ordning til reduktion af skovfældning og 
til forøgelse af skovrejsning og 
genplantning af skov. Medlemsstater bør 
bidrage med indtægter på grundlag af en 
"koalition af de villige" til en fond i EU 
eller en international fond til at støtte 
kapacitetsopbygning.

Or. en

Begrundelse

Markedsbaserede instrumenter er de mest effektive midler til at tilvejebringe de nødvendige 
incitamenter og investeringer til, at udviklingslande kan begrænse skovfældning og foretage 
bæredygtig skovrejsnings-/genplantningsprojekter og -aktiviteter.  Finansiering på grundlag 
af indtægter ved auktionering af emissionskvoter bør anvendes til at støtte 
kapacitetsopbygning, som vil give grundlag for troværdig markedsbaseret undgået 
skovfældning og genplantningsprojekter og -aktiviteter i udviklingslande.
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Ændringsforslag 107
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I betragtning af den globale 
skovfældnings omfang og hastighed er det 
væsentligt, at indtægter fra auktionering i 
fællesskabsordningen anvendes til at 
mindske skovfældning og øge bæredygtig 
skovrejsning og genplantning. Desuden 
bør EU arbejde på at etablere en 
internationalt anerkendt markedsbaseret 
ordning til reduktion af skovfældning og 
til forøgelse af skovrejsning og 
genplantning af skov. Medlemsstater bør 
bidrage med indtægter til en fond i EU 
eller en international fond og disse midler 
skal effektivt udbetales til dette og andre 
formål internationalt.

Or. en

Ændringsforslag 108
Linda McAvan og Eluned Morgan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Energi er et grundlæggende 
menneskeligt behov, og til trods herfor er 
et voksende antal EU-borgere ude af 
stand til at have råd til at betale deres 
energiregning og bliver, hvad der er kendt 
som energifattige. Sårbare kunder, 
herunder ældre, handicappede og 
lavindkomsthusstande påvirkes mest.  
Medlemsstaterne bør derfor udarbejde 
nationale handlingsplaner for at 
bekæmpe energifattigdom og sikre den 
nødvendige energiforsyning til sårbare 
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forbrugere. En del af 
auktioneringsindtægterne bør anvendes 
på foranstaltninger til afhjælpning af 
energifattigdom.

Or. en

Begrundelse

Auktioneringsindtægter bør anvendes til at håndtere energifattigdom.

Ændringsforslag 109
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I betragtning af at de 
auktioneringsindtægter, der er øremærket 
til skovfældning, skovrejsning og 
genplantning, ikke vil være tilstrækkelige 
til at stoppe skovfældningen i hele verden, 
kan der være behov for yderligere 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Skal være realistisk og foregiver ikke at løse ovennævnte problemer med 20 % af 
auktioneringsindtægterne.

Ændringsforslag 110
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

der er udformet til at bidrage til at opfylde 
CO2-reduktionsmålene med minimale 
udgifter. Gratis tildeling baseret på 
benchmarks og den faktiske produktion 
skaber de nødvendige incitamenter til 
effektivitetsforbedringer. Udgifter til 
fællesskabsordningen både for deltagende 
anlæg og indirekte for forbrugere kan 
derved begrænses til de økonomiske behov 
for at bekæmpe CO2-emissionerne, der 
skal reduceres i overensstemmelse med 
det fastsatte mål. De CO2-emissioner, der 
stadig er tilladt i henhold til loftet, 
forårsager derfor ikke omkostninger for 
Fællesskabet. Det gør de først, når de 
kommer ind under et fremtidigt, styrket 
reduktionsmål. En sådan begrænsning 
bringer på ingen måde de politiske mål 
for klimaændringerne i fare. Opnåelsen 
af CO2-reduktionsmålet kan sikres ved at 
fastsætte benchmarks korrekt. 
Muligheden for en nedadgående justering 
af benchmarks i efterfølgende år giver 
sikkerhed for faktisk at opfylde det 
samlede reduktionsmål. Gratis kvoter 
baseret på benchmarks og faktisk 
produktion bør være reglen fra 2013 og 
fremefter for alle sektorer og hele 
perioden.

Or. en

Begrundelse

For at etablere en omkostningseffektiv og effektiv emissonshandelsordning, der virkelig 
bidrager til at opfylde reduktionsmålene med minimale omkostninger, er auktionering ikke 
den bedste valgmulighed. Tildeling baseret på benchmarks og faktisk produktion er den bedre 
ordning, der indeholder bestemmelser om økologisk effektivitet med minimale omkostninger 
som vist gennem den igangværende ECOFYS-undersøgelse for IFIEC.
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Ændringsforslag 111
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
muligheder for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2. For 
at undgå konkurrencefordrejning bør el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme eller køling, der 
produceres ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion jf. definitionen i 
direktiv 2004/8/EF, såfremt varmen eller 
kølingen leveres til anlæg i sektorer, som 
kan risikere kulstoflækage. Tildeling af 
kvoter til varme- eller køleproducenter bør 
være den samme som tildelingen af kvoter 
i de sektorer, der anvender varmen eller 
kølingen.

Or. en

Begrundelse

Ens behandling af alle anlæg, der producerer varme eller køling. Der er behov for midlertidig 
stimulering af kulstofopsamling og -oplagring, så der skal ikke være undtagelser med hensyn 
til gratis kvoter.

Ændringsforslag 112
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
muligheder for at videregive de øgede 

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

hensyn til dens muligheder for at 
videregive de øgede omkostninger i 
forbindelse med CO2, i tilfælde af at en 
omfattende fremtidig international aftale 
forsinkes.

Or. en

Begrundelse

Prisen på CO2 bør indregnes til fulde i produktpriserne for at lede markedet i retning af et 
mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forstyrrer markedsmekanismens funktion, mens 
man med en fuldstændig auktionering undgår et stort bureaukrati og belønner dem, der klarer 
sig bedst, på den mest effektive måde.  Kulstoflækager og illoyal konkurrence for den 
europæiske produktion fra lande, der ikke har forpligtet sig til omfattende internationale 
aftaler om klimaændringer, bør udlignes gennem krav om importtilladelse for kvoter.

Ændringsforslag 113
Jens Holm

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. For at undgå 
konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen fra 2013 og fremefter, og der bør 
ikke gives nogen gratis kvotetildelinger for 
separation og lagring, da incitamentet hertil 
er, at der ikke skal returneres kvoter for 
emissioner, som lagres.
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tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

Or. en

Begrundelse

Fuld auktionering bør straks indføres som den normale procedure.  Det er nødvendigt, hvis 
virksomhederne skal have passende incitamenter til at begrænse miljøomkostningerne ved 
deres erhvervsaktiviteter. Og hvis der ikke tildeles kvoter gratis til andre sektorer, er der 
ingen grund til at indføre særlige ordninger for højeffektiv kraftvarmeproduktion, som i sig 
selv ville skabe uensartede spilleregler sammenlignet med fjernvarme og egenproduktion af 
energi. 

Ændringsforslag 114
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
returneres kvoter for emissioner, som 
lagres.

Or. en
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Begrundelse

Varmeproduktion skal ikke behandles "tilsigtet" inden for de samme bestemmelser, som 
vedrører elproduktion. Det fører til modsigelser og konkurrenceforvridning.

Ændringsforslag 115
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. Produktion af varme ved
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF til 
økonomisk begrundet varmeefterspørgsel 
og varme leveret til effektive fjernvarme, 
der i henhold til retningslinjerne for 
statsstøtte er berettiget til miljøbeskyttelse, 
bør modtage gratis kvoter for at sikre ens 
behandling med hensyn til andre 
varmeproducenter, der ikke er dækket af 
fællesskabsordningen. , 

Or. en

Begrundelse

Varmemarkedet er konkurrencedygtigt og dets største andel, der udgøres af individuelle fyr til 
fossilt brændsel, er ikke omfattet af emissionshandelsordningen. Fjernvarmeanlæg er derfor 
ikke i stand til at overvælte omkostninger på kunder, selv om det er de mest kulstofeffektive 
muligheder.  For at undgå en stigning i emissioner i varmemarkedets ikkekvotebelagte del bør 
anlæg behandles på samme måde som industrien på markeder med risiko for kulstoflækage.
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Ændringsforslag 116
Adam Gierek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
muligheder for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2. For 
at undgå konkurrencefordrejning skal 
producerende anlæg, som producerer 
varme eller kulde gennem højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, som fastsat i 
direktiv 2004/8/EF, modtage gratis 
tildelinger for varme eller kulde, der 
produceres ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion som følge af højere 
CO2-omkostninger.

Or. pl

Begrundelse

De krav, der pålægges varmeproduktion i henhold til EU's emissionshandelsordning, skal 
matche dem, der pålægges varmeproduktion uden for EU's emissionshandelsordning. Varme 
produceret i kraftvarmeanlæg på over 20 MW skal konkurrere med varme produceret i anlæg 
på under 20 MW, som ikke er dækket af EU's emissionshandelsordning. For at hindre 
konkurrenceforvridninger bør de samme betingelser gælde for varme produceret af 
højeffektive kraftvarmeværker som for varme produceret af andre energikilder, som tildeles 
kvoter gratis eller som får støtte på andre måder uden for EU's emissionshandelsordning. For 
at undgå konkurrenceforvridninger bør kvoter tildeles gratis til varme produceret i 
højeffektive kraftvarmeværker.
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Ændringsforslag 117
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af biomasse eller bioaffald på kulfyrede kraftværker er en omkostningseffektiv 
mulighed for at øge andelen af vedvarende energi i Europa. Det er væsentligt at sikre at 
anvendelse af biobrændstoffer bliver ved med at være en attraktiv mulighed sammen med 
kulstofopsamling og lagring. For at sikre investeringer i kulstofopsamling og -lagring 
foreslås det derfor, at det bør være muligt at blive krediteret for drivhusgasemissioner, der 
opsamles fra brændsel, der er CO2-neutral og rent faktisk udvinder drivhusgasemission fra 
atmosfæren.
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Ændringsforslag 118
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med reduktion 
af CO2, For at undgå 
konkurrencefordrejning på grund af øgede 
omkostninger til CO2-reduktion bør de el-
producerende anlæg, hvor elproducenterne 
producerer varme eller køling, modtage 
gratis tildelinger for denne varme eller 
køling ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion jf. definitionen i 
direktiv 2004/8/EF.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse.

Ændringsforslag 119
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 

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

gratis kvotetildelinger for separation og 
lagring, da incitamentet hertil er, at der 
ikke skal returneres kvoter for emissioner, 
som lagres. For at undgå 
konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

Or. en

Ændringsforslag 120
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Der bør tildeles alle el-producenter, der driver højeffektive kraftvarmeværker, og ikke blot de 
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i artikel 1 anførte elproducenter, gratis certifikater.

Ændringsforslag 121
Georgs Andrejevs og Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
muligheder for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2. Der
bør ikke gives nogen gratis kvotetildelinger 
til anlæg for separation, rørledninger for 
transport eller steder for lagring af CO2
udledt som følge af deres aktiviteter, da 
incitamentet til at separere og lagre CO2
er, at der ikke skal returneres kvoter for 
emissioner, som lagres og ellers ville være 
blevet udledt. For at undgå 
konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at der ikke skal være gratis kvoter for separation, transport og lagring, men 
at den lagrede CO2 vil blive opgjort i forbindelse med overvågning og ikke vil give anledning 
til et returnering af en tilsvarende mængde kvoter. Disse præciseringer er påkrævet som et 
incitament til separation og lagring.
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Ændringsforslag 122
Péter Olajos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. For at undgå 
konkurrencefordrejning bør produktion af 
varme ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion jf. definitionen i 
direktiv 2004/8/EF, og varme leveret til 
fjernvarme, der opfylder betingelserne i 
henhold til retningslinjerne for statsstøtte 
til miljøbeskyttelse få gratis kvoter for at 
sikre ens behandling for så vidt angår 
andre varmeproducenter, der ikke er 
dækket af fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

Varmemarkedet er konkurrencedygtigt og dets største andel, der udgøres af individuelle fyr til 
fossilt brændsel, er ikke omfattet af emissionshandelsordningen. For at undgå en stigning i 
emissioner i varmemarkedets ikkekvotebelagte del bør anlæg behandles på samme måde som 
industrien på markeder med risiko for kulstoflækage.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 80/86 AM\732961DA.doc

DA

Ændringsforslag 123
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør – med undtagelse af mindst 12 
demonstrationsanlæg – ikke gives nogen 
gratis kvotetildelinger for separation og 
lagring, da incitamentet hertil er, at der 
ikke skal returneres kvoter for emissioner, 
som lagres. For at undgå 
konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

Or. de

Begrundelse

De incitamenter, der er foreslået af Kommissionen, er ikke nok til at garantere omgående 
bygning af mindst 12 demonstrationsanlæg.

Ændringsforslag 124
Norbert Glante

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 

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

omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør – med undtagelse af mindst 12 
demonstrationsanlæg – ikke gives nogen 
gratis kvotetildelinger for separation og 
lagring, da incitamentet hertil er, at der 
ikke skal returneres kvoter for emissioner, 
som lagres. For at undgå 
konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle teknologiske metoder til lagring af kulstof og alle de forskellige former 
for lagring afprøves. Af denne grund er der behov for mindst 12 demonstrationsanlæg.

Ændringsforslag 125
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger. 
Hvor elproduktion genereres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion af andre 
end el-producenter, bør den detaljerede 
metodik til beregning af de gratis kvoter 
for den varme, der er forbundet med 
denne elforsyning, tage fuldt hensyn til 
alle kulstofbesparelser forbundet med 
kraftvarmeproduktionen.

Or. en

Begrundelse

Benchmarkingregler bør sikre, at der tages hensyn til de fulde kulstoffordele ved 
kraftvarmeproduktion, og at højeffektiv kraftvarmeproduktion ikke erstattes af laveffektive 
kedler.

Ændringsforslag 126
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. For at undgå 
konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.
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Or. pl

Begrundelse

Såfremt auktioneringen af emissionskvoter udvides til hele energisektoren, vil prisen for 
produceret el ved anvendelse af fossile brændstoffer stige stærkt. I lande, hvis energisektorer 
er baseret på fossile brændstoffer (f.eks. Polen), er offentligheden og økonomien måske ikke i 
stand til at klare virkningen af en sådan prisstigning.

Ændringsforslag 127
Caroline Lucas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det væsentligste langsigtede 
incitament for opsamling og lagring af 
kulstof og nye vedvarende teknologier er, 
at der ikke skal afgives kvoter for CO2-
emissioner fra el-produktion som lagres 
permanent eller undgås. For at 
fremskynde udbredelsen af de første 
kommercielle faciliteter, bør 
auktionsindtægter desuden anvendes, og 
der bør reserveres kvoter fra reserven for 
nye deltagere til at finansiere en 
garanteret belønning for det antal tons 
CO2, der er opsamlet eller undgået for de 
første faciliteter af denne type i EU eller 
et tredjeland, der har ratificeret den 
fremtidige internationale aftale om 
klimaændringer, forudsat at der er en 
aftale om deling af immaterielle 
ejendomsrettigheder til teknologien.

Or. en

Begrundelse

På grundlag af ordførerens ændringsforslag 4 inkorporeres nye vedvarende teknologier, der 
ikke er kommercielt afprøvet i den ekstra finansieringsmekanisme. 180 GW ny 
vindkraftkapacitet ved udgangen af 2020 ville føre til undgåelse af en mængde emissioner, 
som svarer til 70 % det foreslåede reduktionsmål i emissionshandelsordningen på 21 %. At 
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støtte nye omfattende innovationer inden for vedvarende energi giver reelle muligheder for at 
kickstarte teknologier, der vil yde et væsentligt bidrag til opnåelse af målene både i EU og 
globalt. (Ændringer af ordførerens ændringsforslag 4 er understreget).

Ændringsforslag 128
Adam Gierek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det vigtigste langsigtede incitament 
til opsamling og lagring af kulstof er 
manglen på emissionskvoter, så kulstoffet 
lagres permanent. Desuden bør 
indtægterne ved auktionerne anvendes til 
udvikling af de 12 nye 
demonstrationsanlæg. Nye deltagere i 
ordningen bør tildeles yderligere kvoter 
fra reserverne. Disse 
demonstrationsanlæg bør vælges ved en 
udbudsprocedure arrangeret af 
Kommissionen på EU-niveau. 
Tredjelande, som ratificerer den 
fremtidige international klimaaftale, bør 
også have adgang til EU's støtteordning.

Or. pl

Begrundelse

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.
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Ændringsforslag 129
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Varme, der leveres til anvendelse i 
industrien, fjernvarme eller til andre 
forbrugere, bør, hvad enten den 
produceres sammen med el eller ej, 
modtage gratis kvoter i samme forhold 
som dem, der tildeles industrisektorerne. 
Varme, der leveres til anvendelse til 
fjernvarme, hvad enten den produceres 
sammen med el eller ej, og som opfylder 
kriterier magen til dem, der findes i 
retningslinjerne for statsstøtte, bør 
modtage 100 % gratis kvoter for at sikre 
ens behandling med hensyn til andre 
varmeproducenter, der ikke er dækket af 
fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

Varmeproduktion skal ikke behandles "utilsigtet" inden for de samme bestemmelser, som 
vedrører elproduktion. Det fører til modsigelser og konkurrenceforvridning.

Ændringsforslag 130
Chris Davies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det væsentligste langsigtede 
incitament for opsamling og lagring af 
kulstof og nye vedvarende teknologier er, 
at der ikke skal afgives kvoter for CO2-
emissioner fra el-produktion som lagres 
permanent. For at fremskynde 
udbredelsen af demonstrationsanlæggene 
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bør auktionsindtægterne desuden 
anvendes, og der bør gives ekstra kvoter 
fra reserven til nye deltagere til 12 
sådanne anlæg i EU, som har gjort sig 
fortjent hertil i et udbud i hele EU, som 
skal arrangeres af Kommissionen. 
Tredjelande, som ratificerer den 
fremtidige international klimaaftale, bør 
også have adgang til EU's støtteordning.

Or. en

Begrundelse

En støtteordning baseret på emissionshandelsordningen kan levere den finansiering, som 
denne nye teknologi har brug for. Finansieringen er begrænset i tid, omfang og absolut antal 
projekter. Det skal også præciseres, at finansieringen bør tildeles ved en udbudsprocedure og 
kalibreres til at tilgodese alle tre teknologier i forbindelse med kulstofopsamling og -lagring. 
For at sikre politisk og offentlig støtte, bør tredjeparters og/eller tredjelandes adgang ikke 
automatisk medtages i de 12 demonstrationsanlæg, men skal snarere være underkastet 
yderligere EU-finansiering.

Ændringsforslag 131
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Certifikater svarende til 125 % af 
den forventede produktionsmængde bør 
tildeles gratis til mindst 12 
demonstrationsanlæg udstyret med 
teknologier til kulstofopsamling og -
lagring. Tildelingen bør finde sted to år 
før den planlagte produktionsstart og 
tidligst fra 2013.

Or. de

Begrundelse

Tidlig gratis tildeling vil skabe et tidligt investeringsincitament.
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