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Ändringsförslag 132
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle 
utgöra 80 % av den kvantitet som svarar 
mot den procentandel av de sammanlagda 
utsläppen i gemenskapen under perioden 
2005–2007 som dessa anläggningar stod 
för, uttryckt som andelen av den årliga 
sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i 
gemenskapen. Efter detta skulle 
tilldelningen av gratisrätter varje år 
minskas med lika stora kvantiteter för att 
bli noll år 2020.

utgår

Or. en

Motivering

Koldioxidpriset bör ingå till fullo i produkter för att vägleda marknaden mot en mer 
klimatvänlig konsumtion. Tilldelning av gratisrätter snedvrider marknadsmekanismens 
funktion medan en fullständig auktionering skulle spara mycket byråkrati och belöna dem 
som presterar bäst så effektivt som möjligt. Koldioxidläckage och orättvis konkurrens mot 
produktionen i Europa från länder som inte har förbundit sig vid något omfattande 
internationellt avtal om klimatförändringarna bör neutraliseras av importkrav för 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 133
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 

utgår
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övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle 
utgöra 80 % av den kvantitet som svarar 
mot den procentandel av de sammanlagda 
utsläppen i gemenskapen under perioden 
2005–2007 som dessa anläggningar stod 
för, uttryckt som andelen av den årliga 
sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i 
gemenskapen. Efter detta skulle 
tilldelningen av gratisrätter varje år 
minskas med lika stora kvantiteter för att 
bli noll år 2020.

Or. en

Motivering

Företag bör inte få en övergångsperiod på sju år innan de måste betala de miljökostnader 
som hör samman med deras koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle 
utgöra 80 % av den kvantitet som svarar 
mot den procentandel av de sammanlagda 
utsläppen i gemenskapen under perioden 
2005–2007 som dessa anläggningar stod 
för, uttryckt som andelen av den årliga 
sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i 
gemenskapen. Efter detta skulle 
tilldelningen av gratisrätter varje år 
minskas med lika stora kvantiteter för att 
bli noll år 2020.

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem med gratistilldelning, i 
den mån det är genomförbart, baserat på 
sektorsspecifika riktmärken.

Or. en
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Motivering

Tillverkningsindustrin utsätts för internationell konkurrens. Auktionering innebär risker för 
dessa industrier och för ekonomin, trots att auktioneringen inte bidrar till direktivets 
miljömål. Taket har fastställts till 21 procent och ska uppnås med eller utan auktionering, 
genom att antalet utsläppsrätter minskas. Tillverkningsindustrin bör på så sätt få gratis 
utsläppsrätter baserat på riktmärken tills ett internationellt avtal har trätt i kraft med 
bestämmelser om lika villkor för konkurrenter på global nivå.

Ändringsförslag 135
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle 
utgöra 80 % av den kvantitet som svarar 
mot den procentandel av de sammanlagda 
utsläppen i gemenskapen under perioden 
2005–2007 som dessa anläggningar stod 
för, uttryckt som andelen av den årliga 
sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i 
gemenskapen. Efter detta skulle 
tilldelningen av gratisrätter varje år 
minskas med lika stora kvantiteter för att 
bli noll år 2020.

(17) För alla övriga sektorer som omfattas 
av gemenskapssystemet ska 
utsläppsrätterna utauktioneras till fullo 
under 2013 under förutsättning att ett 
internationellt avtal har ingåtts.

Or. en

Motivering

Full utauktionering av alla sektorer från och med 2013 är det effektivaste och bästa systemet. 
När ett internationellt avtal har ingåtts finns ingen risk för koldioxidläckage.
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Ändringsförslag 136
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle utgöra 
80 % av den kvantitet som svarar mot den 
procentandel av de sammanlagda utsläppen 
i gemenskapen under perioden 2005–2007 
som dessa anläggningar stod för, uttryckt 
som andelen av den årliga sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter i gemenskapen. 
Efter detta skulle tilldelningen av 
gratisrätter varje år minskas med lika stora 
kvantiteter för att bli noll år 2020.

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle utgöra 
80 % av den kvantitet som svarar mot den 
procentandel av de sammanlagda utsläppen 
i gemenskapen under perioden 2005–2007 
som dessa anläggningar stod för, uttryckt 
som andelen av den årliga sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter i gemenskapen. 
Efter detta skulle tilldelningen av 
gratisrätter varje år minskas med lika stora 
kvantiteter för att bli noll år 2020. Så länge 
inget internationellt avtal har ingåtts på 
lika villkor för de EU-sektorer som 
handlar med utsläppsrätter bör 
kommissionen utvärdera de sektorer som 
drabbas av oproportionerligt stora 
nackdelar till följd av utauktioneringen 
och dessa sektorer kan undantas från 
systemet.

Or. en

Motivering

Vissa sektorer kommer att drabbas av oproportionerligt stora nackdelar av en utauktionering 
(exempelvis energiintensiva sektorer). Ett undantag kan göras för dessa sektorer.
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Ändringsförslag 137
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Om inget internationellt avtal har 
ingåtts bör ett annat system införas för de 
sektorer som löper verklig risk för 
koldioxidläckage. För att hantera denna 
risk bör dessa utsatta sektorer få gratis 
utsläppsrätter upp till 80 procent av sina 
genomsnittliga utsläpp mellan 2005 och
2007.

Or. en

Motivering

Om inget internationellt avtal har ingåtts finns det en oro när det gäller risken för 
koldioxidläckage. Det är svårt att bevisa hur allvarlig denna risk är, men av försiktighetsskäl 
vill vi tillåta gratis tilldelning (baserat på riktmärken) för utsatta sektorer. Om ett omfattande 
internationellt avtal om klimatförändringarna ingås blir risken för koldioxidläckage på grund 
av utauktioneringen av utsläppsrätter låg. Därför bör full utauktionering bli den 
tilldelningsmetod som används när ett sådant avtal har ingåtts.

Ändringsförslag 138
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande 
regler (”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 

utgår
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energikällor och avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte 
heller leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För 
att undvika snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
inga gratisrätter utdelas för el som 
produceras av nya aktörer. Utsläppsrätter 
som vikts för nya aktörer men som ännu 
inte tilldelats 2020, bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Koldioxidpriset bör ingå till fullo i produkter för att vägleda marknaden mot en mer 
klimatvänlig konsumtion. Tilldelning av gratisrätter snedvrider marknadsmekanismens 
funktion medan en fullständig auktionering skulle spara mycket byråkrati och belöna dem 
som presterar bäst så effektivt som möjligt. Koldioxidläckage och orättvis konkurrens mot 
produktionen i Europa från länder som inte har förbundit sig vid något omfattande 
internationellt avtal om klimatförändringarna bör neutraliseras av importkrav för 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 139
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt

utgår
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harmoniserade gemenskapstäckande 
regler (”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte 
heller leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För 
att undvika snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
inga gratisrätter utdelas för el som 
produceras av nya aktörer. Utsläppsrätter 
som vikts för nya aktörer men som ännu 
inte tilldelats 2020, bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Följer av ändringsförslagen avseende skälen 16 och 17.



PE409.584v01-00 10/98 AM\733252SV.doc

SV

Ändringsförslag 140
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Utdelningen av gratisrätter till 
anläggningar i utsatta sektorer bör ske 
enligt harmoniserade gemenskapstäckande 
regler (”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Användningen av riktmärken är bara relevant för de utsatta sektorerna, eftersom det bara är 
dessa anläggningar som får sådan gratis tilldelning som beskrivs i ändringsförslaget av 
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samma författare avseende skäl 17a (nytt).

Ändringsförslag 141
Irena Belohorská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
potentialen, inklusive den tekniska 
potentialen, att minska utsläppen, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Trots tillgången på 
elektriska bågugnar som alternativ 
produktionsprocess kan man i dessa 
samordnade regler även ta hänsyn till 
utsläppen från brännbara avgaser när 
produktion av dessa avgaser inte kan 
undvikas i samband med en integrerad 
malmbaserad framställningsprocess för 
stål, särskilt masugnsframställning. 
Reglerna skulle då kunna medge att gratis 
utsläppsrätter tilldelas den 
produktionsprocess som dessa gaser 
härrör från. Reglerna bör emellertid aldrig 
fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De bör inte 
heller leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning och kylning till 
industrianläggningar. De bör inte heller 
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leda till ytterligare snedvridning av 
konkurrensen mellan 
industriverksamheter som utförs i 
anläggningar som drivs av en enda aktör 
och i anläggningar där produktionen 
lagts ut på entreprenad. Reglerna skulle 
gälla för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger vidare på föredragandens ändringsförslag 5, men i stället för 
att överlåta beslutet om avgaser till kommissionen gör det att gratis utsläppsrätter tilldelas 
för dessa gaser för att ge ett lämpligt incitament för en hållbar användning av dem. 
Ändringsförslaget tillför dessutom en viktig aspekt till riktmärkesmetoden, och ser till att den 
tekniska möjligheten att minska utsläpp beaktas.

Ändringsförslag 142
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
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energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Dessa samordnade regler 
kan även ta hänsyn till utsläppen från 
brännbara avgaser när produktion av 
dessa avgaser inte kan undvikas i 
samband med en integrerad malmbaserad 
framställningsprocess för stål, särskilt 
masugnsframställning. Reglerna skulle 
då kunna medge att gratis utsläppsrätter 
tilldelas den produktionsprocess som 
dessa gaser härrör från. Reglerna får 
emellertid aldrig fungera som incitament 
till att öka utsläppen och de bör garantera 
att en ständigt ökande andel av 
utsläppsrätterna auktioneras ut. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste 
fastställas före handelsperioden så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande. 
De får inte heller leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning och 
kylning till industrianläggningar. De får 
inte heller leda till ytterligare 
snedvridning av konkurrensen mellan 
industriverksamheter som utförs i 
anläggningar som drivs av en enda aktör 
och i anläggningar där produktionen 
lagts ut på entreprenad. Reglerna skulle 
gälla för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Trots tillgången på 
elektriska bågugnar som alternativ 
produktionsprocess kan man i dessa 
samordnade regler även ta hänsyn till 
utsläpp vid användning av brännbara 
avgaser från syrgasugnar och koksverk
när produktion av dessa avgaser inte kan 
undvikas i koksverken i samband med 
masugnsframställning av stål. Reglerna 
skulle då kunna medge att de masugnar 
och koksverk som avgaserna kommer från 
tilldelas gratis utsläppsrätter. Reglerna får 
emellertid aldrig fungera som incitament 
till att öka utsläppen och de bör garantera 
att en ständigt ökande andel av 
utsläppsrätterna auktioneras ut. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste 
fastställas före handelsperioden så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande. 
De får inte heller leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
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el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Or. en

Motivering

Koksgaser är en oundviklig biprodukt av koksningsprocessen. De är processutsläpp för vilka 
utsläppsrätter bör tilldelas gratis.

Ändringsförslag 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, 
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Om inget internationellt avtal har 
ingåtts som innehåller regler om 
likabehandling av de berörda sektorerna 
bör tilldelningen av gratisrätter till 
anläggningar ske enligt harmoniserade 
gemenskapstäckande regler 
(sektorsspecifika ”riktmärken”), så att 
risken för snedvridning av konkurrensen 
inom gemenskapen blir så liten som 
möjligt. Dessa regler bör vara baserade på
den mest växthusgas- och energieffektiva 
tekniken, och utgå från potentialen, 
inklusive den tekniska potentialen, att 
minska utsläppen, substitut, alternativa 
produktionsmetoder, användning av 
biomassa och förnybara energikällor. 
Reglerna får emellertid aldrig fungera som 
incitament till att öka utsläppen per 
produktionsenhet. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
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utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras. Vid definitionen av 
principerna för upprättande av 
riktmärken i enskilda sektorer bör 
kommissionen samråda med företrädare 
för de berörda sektorerna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget stöder föredragandens införande av ”samordnade riktmärken”. För att 
stärka denna infallsvinkel tillförs klargöranden:

– De effektivaste, ledande teknikerna måste utgöra grunden för riktmärkena.

– Den ”tekniska potentialen” är ett nödvändigt kriterium som för närvarande finns i 
bilaga III punkt 3 i det befintliga direktivet (t.ex. hänsyn till processrelaterade 
utsläpp).

– Avskiljning och lagring av koldioxid hör inte samman med utformningen av 
riktmärken.

– En ökning av utsläppen per produktionsenhet bör förhindras samtidigt som tillväxt 
tillåts.

– Företrädare för de berörda sektorerna bör konsulteras.
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Ändringsförslag 145
Nicodim Bulzesc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler, 
däribland, men inte begränsat till, 
fastställande av riktmärken för 
sektorerna, så att risken för snedvridning 
av konkurrensen inom gemenskapen blir så 
liten som möjligt. Dessa regler bör tydligt 
omfatta processen för att fastställa 
riktmärken för sektorerna och i lämpliga 
fall utgå från den mest växthusgas- och 
energieffektiva tekniken, substitut, 
alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle även gälla för nya aktörer 
som utför samma verksamhet som 
befintliga anläggningar som tar emot 
gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras. Vid definitionen av 
principerna för upprättande av 
riktmärken i enskilda sektorer bör 
kommissionen samråda med företrädare 
för de berörda sektorerna.
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Or. en

Motivering

Principerna för att fastställa riktmärken ska avtalas med företrädarna för de berörda 
sektorerna och avspegla de aktuella utsläppen och de tekniska möjligheterna att minska 
utsläppen inom denna sektor. Tekniker i BREF-meddelanden kan fungera som relevanta 
referensdokument för denna process.

Ändringsförslag 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, 
Peter Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. De 
får inte heller leda till ytterligare 
snedvridning av konkurrensen mellan 
industriverksamheter som utförs i 
anläggningar som drivs av en enda aktör 
och i anläggningar där produktionen 
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den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

lagts ut på entreprenad. Reglerna skulle 
gälla för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer, vilket 
inte är fallet med el som återvinns från 
avgaser som inte kan undvikas och andra 
restprodukter, och el som produceras i 
samband med industriell 
värmeförbrukning för den egna 
förbrukningen av operatörerna av 
anläggningarna. Utsläppsrätter som vikts 
för nya aktörer men som ännu inte tilldelats 
2020, bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Den första delen av ändringsförslaget liknar föredragandens ändringsförslag 5. Produktion 
av industriella gaser som läggs ut på entreprenad kan vara mer energieffektiv. Därför bör 
ingen snedvridning av konkurrensen ske. Koldioxid från användningen av avgaser har ett 
klart samband med de anläggningar som producerar dessa gaser. Auktionering skulle lägga 
en otillbörlig börda på dessa anläggningar och avskräcka från en hållbar återvinning av 
avgaser. Kraft och värme som produceras i samband med industriella processer och el 
baserad på restprodukter är miljövänliga energiförsörjningslösningar för dessa industriella 
processer.

Ändringsförslag 147
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
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Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

Oberoende av de specifika kriterierna för 
enskilda industrisektorer bör dessa regler
utgå från den mest växthusgas- och 
energieffektiva tekniken, substitut, allmänt 
tillämpade alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och potential att minska 
utsläppen, inklusive teknisk potential. 
Reglerna får emellertid aldrig fungera som 
incitament till att minska specifika utsläpp. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste 
fastställas på grundval av riktmärkena så 
att marknaden kan fungera 
tillfredsställande. De får inte heller leda till 
otillbörlig snedvridning av konkurrensen 
på marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
på samma sätt för nya aktörer som utför 
samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras. För fastställandet av 
reglerna för att upprätta riktmärken i 
enskilda sektorer kommer kommissionen 
att samråda med de berörda sektorerna.

Or. pl

Motivering

I detta ändringsförslag läggs tonvikten på användningen av riktmärken och betydelsen av 
frågor såsom samordning av sättet att använda riktmärken, vilket gör det möjligt att ta 
hänsyn till de särskilda egenskaperna hos en viss sektor, tillsammans med ett tydligt 
incitament att förbättra resultaten och samråda med företrädare för de berörda sektorerna. 
Alternativa produktionsprocesser kan bara anses vara riktmärken om de tillämpas allmänt. 
Hänvisningen till potential i bilaga III i det aktuella direktivet kommer att behållas för att 
klargöra riktmärkenas tekniska karaktär.
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Ändringsförslag 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Oberoende av de specifika kriterierna för 
enskilda industrisektorer bör dessa regler
utgå från den mest växthusgas- och 
energieffektiva tekniken, substitut, allmänt 
tillämpade alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och potential att minska 
utsläppen, inklusive teknisk potential. 
Reglerna får emellertid aldrig fungera som 
incitament till att minska specifika utsläpp. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste 
fastställas på grundval av riktmärkena så 
att marknaden kan fungera 
tillfredsställande. De får inte heller leda till 
otillbörlig snedvridning av konkurrensen 
på marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
på samma sätt för nya aktörer som utför 
samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras. För fastställandet av 
reglerna för att upprätta riktmärken i 
enskilda sektorer kommer kommissionen 
att samråda med företrädare för de 
berörda sektorerna.

Or. pl
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Motivering

I detta ändringsförslag läggs tonvikten på användningen av riktmärken och betydelsen av 
frågor såsom samordning av sättet att använda riktmärken, vilket gör det möjligt att ta 
hänsyn till de särskilda egenskaperna hos en viss sektor, tillsammans med ett tydligt 
incitament att förbättra resultaten och samråda med företrädare för de berörda sektorerna. 
Alternativa produktionsprocesser kan bara anses vara riktmärken om de tillämpas allmänt. 
Hänvisningen till potential i bilaga III i det aktuella direktivet kommer att behållas för att 
klargöra riktmärkenas tekniska karaktär.

Ändringsförslag 149
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. När det gäller 
värmeproduktion bör EU:s system för 
handel med utsläppsrätter garantera lika 
behandling av alla producenter av värme, 
med hänsyn till deras skilda egenskaper
och beroende av meteorologiska 
förutsättningar. Man bör också tänka på 
att man för att skydda miljön kan överföra 
produktion från anläggningar som inte 
omfattas av systemet till andra 
anläggningar och även att det för att 
förhindra en snedvridning av 
konkurrensen är möjligt att förhindra att 
produktion överförs till anläggningar som 
inte omfattas av systemet. Reglerna får 
emellertid aldrig fungera som incitament 
till att öka utsläppen och de bör garantera 
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utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

att en ständigt ökande andel av 
utsläppsrätterna auktioneras ut. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste 
fastställas före handelsperioden så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande. 
De får inte heller leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Or. pl

Motivering

För storskaliga värmeproducenter som arbetar för att uppfylla kraven på värmesystem utgör 
behovet av att betala kostnaderna för EU:s system för handel med utsläppsrätter, inklusive 
kostnaden för att köpa utsläppsrätter, som måste beaktas i priset för värme för 
konsumenterna, en allvarlig snedvridning av konkurrensen. Det leder till ett allvarligt hot om 
att produktion ska överföras till mindre och i allmänhet mindre effektiva anläggningar som är 
oövervakade, vilket leder till en risk för koldioxidläckage och därför en faktisk ökning av 
utsläppen.

Ändringsförslag 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 



PE409.584v01-00 24/98 AM\733252SV.doc

SV

gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor, rena energibärare såsom 
vätgas och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el,
uppvärmning och industriella gaser till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Or. en

Motivering

Vätgas utvecklas för närvarande för stationär (decentraliserad elproduktion) och 
icke-stationär användning i hela EU som den rena energibärare som väljs av dem som fattar 
politiska beslut. Dess användning är starkt motiverad av miljömässiga skäl som visar 
jämförbara eller bättre analyser av utsläppen under koldioxidens livscykel ”från källan till 
användningsstället” jämfört med andra drivmedel.
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Ändringsförslag 151
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
däribland kraftvärmeverk, substitut, 
alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av kraftvärmeverk är ett uttalat mål inom EU. Jämte annan nämnd teknik bör 
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reglerna för tilldelning innebära att handeln med utsläppsrätter är ett steg på vägen mot 
utveckling av teknik som har större potential att minska koldioxidutsläppen, särskilt 
kraftvärmeverk. Detta ändringsförslag ligger i linje med andra bestämmelser som rör 
kraftvärmeverk i förslaget.

Ändringsförslag 152
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
för industriell uppvärmning och gas till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.
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Or. fr

Motivering

Alla allmännyttiga företag bör ingå i systemet.

Ändringsförslag 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer, med 
undantag för el som produceras från 
avgaser som erhålls från 
produktionsprocesser som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
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Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Or. pl

Motivering

Avgaser från produktionsprocesser måste användas genast efter att de har producerats. För 
att se till att de återvinns effektivt krävs största möjliga flexibilitet i deras användning. 
Användningen av avgaser från produktionsprocesser för att generera el bidrar till att skydda 
resurser och minska koldioxidutsläppen. El som genereras på detta sätt ska inte auktioneras 
ut.

Ändringsförslag 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Utan att det påverkar sektorsspecifika 
kriterier bör dessa regler utgå från den 
mest växthusgas- och energieffektiva 
tekniken, substitut, allmängiltiga 
alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och potentialen, inklusive den 
tekniska potentialen att minska utsläppen.
Sådana regler bör fungera som incitament 
till att minska de specifika utsläppen. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna som är 
baserade på riktmärken måste fastställas 
så att marknaden kan fungera 
tillfredsställande. De får inte heller leda till 
otillbörlig snedvridning av konkurrensen 
på marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
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utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer, med 
undantag för el som produceras av 
avgaser från industriella 
produktionsprocesser. Utsläppsrätter som 
vikts för nya aktörer men som ännu inte 
tilldelats 2020, bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Avgaser från produktionsprocesser måste användas genast efter att de har producerats. För 
att se till att de återvinns effektivt krävs största möjliga flexibilitet i deras användning. 
Användningen av avgaser från produktionsprocesser för att generera el bidrar till att skydda 
resurser och minska koldioxidutsläppen. El som genereras på detta sätt ska inte auktioneras 
ut.

Ändringsförslag 155
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. De bör även ta hänsyn till 
en gradvis förbättring av effektiviteten när 
det gäller koldioxidutsläpp på grund av 
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ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

den tekniska utvecklingen. Reglerna får 
emellertid aldrig fungera som incitament 
till att öka utsläppen och de bör garantera 
att en ständigt ökande andel av 
utsläppsrätterna auktioneras ut. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste
fastställas före handelsperioden så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande. 
De får inte heller leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Or. el

Motivering

Tekniska förändringar och förbättringar samt referensindikatorer bör därför räknas in i 
denna utveckling.

Ändringsförslag 156
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 

(18) Om inget internationellt avtal ingås 
som omfattar likabehandling av de 
berörda sektorerna bör utdelningen av 
gratisrätter till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
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växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

Or. de

Motivering

Klargör att ordet ”övergångsutdelning” avser avsaknad av ett internationellt avtal som 
omfattar lika konkurrensvillkor (för att förhindra ”koldioxidläckage”).

Ändringsförslag 157
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
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harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från 
återbeskogningen och den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken
(BAT), substitut, alternativa 
produktionsmetoder, användning av 
biomassa, förnybara energikällor och 
avskiljning och lagring av växthusgaser. 
Reglerna får emellertid aldrig fungera som 
incitament till att öka utsläppen och de bör 
garantera att en ständigt ökande andel av 
utsläppsrätterna auktioneras ut. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste 
fastställas före handelsperioden så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande. 
De får inte heller leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Or. pl

Motivering

Det bästa och naturligaste sättet att bekämpa klimatförändringarna är återbeskogning och 
skapandet av ängar för att binda koldioxid. Användningen av bästa tillgängliga teknik är 
nyckeln till att minska utsläppen av växthusgaser.
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Ändringsförslag 158
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken,
däribland kraftvärmeverk, substitut, 
alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av kraftvärmeverk är ett uttalat mål inom EU. Jämte annan nämnd teknik bör 
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reglerna för tilldelning innebära att handeln med utsläppsrätter är ett steg på vägen mot 
utveckling av teknik som har större potential att minska koldioxidutsläppen, särskilt 
kraftvärmeverk.

Ändringsförslag 159
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta 
att gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där 
det behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på 
något annat sätt och där elen utgör en 
hög andel av produktionskostnaderna och 

(19) Om andra industriländer och andra 
stora producenter av växthusgaser inte 
deltar i det internationella avtalet kan detta 
leda till en ökning av utsläppen av 
växthusgaser i de tredjeländer där industrin 
inte skulle omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta
för internationell konkurrens.
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produceras på ett energieffektiv sätt, kan 
åtgärder vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten
utsläppsrätter ändras.

Or. pl

Motivering

Det som kallas koldioxidläckage, som faktiskt inte är något annat än ett sunt svar från 
marknaden på bestämmelser som inte lämpar sig för gemenskapens ekonomiska situation, 
kommer utan tvekan att dyka upp och leda till ytterligare ekonomiska problem genom den 
snabbt växande ekonomiska och administrativa börda som väntar medlemsstaternas 
ekonomier. En central omfördelning av utsläppsrätter för att stödja utvalda sektorer är dock 
en ineffektiv mekanism som är skadlig för marknadsekonomin.

Ändringsförslag 160
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
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kommer gemenskapen att dela ut gratis
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där 
det behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på 
något annat sätt och där elen utgör en 
hög andel av produktionskostnaderna och 
produceras på ett energieffektiv sätt, kan 
åtgärder vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten 
utsläppsrätter ändras.

kommer gemenskapen, för de sektorer eller 
delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier, att ta över principen om gratis 
tilldelning av utsläppsrätter på grundval 
av rättsliga bestämmelser som samordnas 
på gemenskapsnivå.

Or. de

Motivering

Även här är riktmärken på grundval av bästa tillgängliga teknik den effektivaste och billigaste 
lösningen.

Ändringsförslag 161
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
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en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Detta kan 
undergräva miljöintegriteten och 
fördelarna med gemenskapens åtgärder.
För att hantera risken för 
koldioxidläckage kommer gemenskapen 
att dela ut gratis utsläppsrätter upp till 
100 % för sektorer eller delsektorer som 
uppfyller relevanta kriterier. Definitionen 
av dessa sektorer och delsektorer samt av 
de åtgärder som krävs kommer att omfattas 
av översyn, i syfte att se till att åtgärderna 
sätts in där det behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på 
något annat sätt och där elen utgör en 
hög andel av produktionskostnaderna och 
produceras på ett energieffektiv sätt, kan 
åtgärder vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten 
utsläppsrätter ändras.

en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Om ett 
internationellt avtal ännu inte har ingåtts 
om klimatförändringar, som leder till 
obligatoriska minskningar av utsläppen 
av växthusgaser, jämförbara med de som 
genomförs i EU, i länder som 
representerar en kritisk massa av 
produktionen i en sektor som omfattas av 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter och som inte får några 
gratis utsläppsrätter, blir det nödvändigt 
att undvika att utsläpp av växthusgaser 
utanför gemenskapen undergräver 
gemenskapens åtgärder genom att leda till 
koldioxidläckage. Bestämmelser om detta 
bör antas och tillämpas på den 
varuimport som annars skulle undergräva 
denna åtgärd. Dessa bestämmelser bör ha 
en neutral effekt. Som förberedelse för en 
sådan eventualitet som kan undergräva 
miljöintegriteten och fördelarna med 
gemenskapens åtgärder bör en effektiv 
koldioxidutjämning i form av ett 
importkrav för utsläppsrätter inrättas för 
import av energiintensiva varor till 
gemenskapen. Definitionen av dessa 
sektorer och delsektorer samt av de 
åtgärder som krävs kommer att omfattas av 
översyn, i syfte att se till att åtgärderna 
sätts in där det behövs och för att undvika 
överkompensering. Dessa bestämmelser 
bör innehålla krav på importörer av varor 
som liknar de krav som gäller för de 
anläggningar inom EU som inte får
några gratis utsläppsrätter och har visat 
sig vara exponerade mot betydande risker 
för koldioxidläckage eller mot 
internationell konkurrens i tredjeländer 
som inte är föremål för bindande och 
kontrollerbara åtgärder för att minska 



PE409.584v01-00 38/98 AM\733252SV.doc

SV

utsläppen av växthusgaser i samband med 
den internationella klimatpolitiska ramen 
efter 2012.

Or. en

Motivering

Koldioxidpriset bör ingå till fullo i produkter för att vägleda marknaden mot en mer 
klimatvänlig konsumtion. Tilldelning av gratisrätter snedvrider marknadsmekanismens 
funktion medan en fullständig auktionering skulle spara mycket byråkrati och belöna dem 
som presterar bäst så effektivt som möjligt. Koldioxidläckage och orättvis konkurrens mot 
produktionen i Europa från länder som inte har förbundit sig vid något omfattande 
internationellt avtal om klimatförändringarna bör neutraliseras av importkrav för 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 162
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Definitionen 
av dessa exponerade sektorer och 
delsektorer kommer att omfattas av 
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utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på 
något annat sätt och där elen utgör en hög 
andel av produktionskostnaderna och 
produceras på ett energieffektiv sätt, kan 
åtgärder vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

översyn, i syfte att se till att åtgärderna 
sätts in där det behövs och för att undvika 
överkompensering. De särskilda sektorer 
eller delsektorer där det vederbörligen kan 
fastställas att det finns en risk för 
koldioxidläckage och där elen utgör en hög 
andel av produktionskostnaderna och 
produceras på ett energieffektivt sätt, kan 
få upp till 80 procent gratis utsläppsrätter 
för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. en

Motivering

Definitionen av vilka (del)sektorer som kan ansöka om gratis tilldelning när inget 
internationellt avtal har ingåtts måste ses över för att undvika överkompensation. Utsatta 
elintensiva sektorer kan kompenseras genom gratis utsläppsrätter för sin elförbrukning för att 
hantera sektorer med höga direkta kostnader och sektorer med höga indirekta kostnader lika. 
De får dock inte gratis utsläppsrätter för alla indirekta utsläpp, eftersom sektorerna även 
skulle behöva arbeta för att minska sina koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 163
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg som 
gjordes på Bali då bilaga 1-länder enligt 
Kyotoprotokollet förpliktade sig till
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producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

minskade utsläpp av växthusgaser med 
mellan 25 och 40 procent till 2020 jämfört 
med 1990. För att behålla täten i gruppen 
av bilaga 1-länder måste EU minska sina 
utsläpp av växthusgaser i övre delen av 
detta omfång. Om andra industriländer och 
andra stora producenter av växthusgaser 
inte deltar i det internationella avtalet kan 
detta leda till en ökning av utsläppen av 
växthusgaser från mindre 
koldioxideffektiva anläggningar i de 
tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage bör 
kommissionen stödja inrättandet av 
globala sektorsavtal och om sådana avtal 
inte är möjliga kommer gemenskapen att 
dela ut gratis utsläppsrätter upp till 100 %
för delsektorer eller anläggningar som 
uppfyller relevanta kriterier. Definitionen 
av dessa delsektorer eller anläggningar
samt av de åtgärder som krävs kommer att 
omfattas av översyn, i syfte att se till att 
åtgärderna sätts in där det behövs och för 
att undvika överkompensering. För de 
särskilda delsektorer eller anläggningar
där det vederbörligen kan fastställas att 
risken för koldioxidläckage inte kan 
hindras på något annat sätt och där elen 
utgör en hög andel av 
produktionskostnaderna och produceras på 
ett energieffektiv sätt, kan åtgärder vidtas 
för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. en
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Ändringsförslag 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas
utan att den totala kvantiteten 
utsläppsrätter ändras.

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Med tanke 
på sannolikheten att gemenskapen 
kommer att drabbas av en betydande
förlust av marknadsandelar på grund av 
anläggningar utanför gemenskapen där 
man inte vidtar liknande åtgärder för att 
begränsa utsläppsnivåerna bör direktivet 
innehålla en bilaga med en lista över 
energiintensiva industrisektorer som är 
exponerade mot risken för 
koldioxidläckage. Gemenskapen kommer
att fortsätta att dela ut alla utsläppsrätter 
gratis för sektorer eller delsektorer som 
uppfyller relevanta kriterier för risken för 
koldioxidläckage. Definitionen av dessa 
sektorer och delsektorer samt av de 
åtgärder som krävs kommer att omfattas av 
översyn, i syfte att se till att åtgärderna 
sätts in där det behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
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koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen ska kunna 
beaktas.

Or. pl

Motivering

En lista över sektorer som är exponerade mot risken för koldioxidläckage kommer att kunna 
garantera öppenhet och rättssäkerhet. När risken för koldioxidläckage har fastställts kommer 
tilldelningen att baseras på riktmärken och vara gratis för alla utsläppsrätter som fastställs 
enligt dessa riktmärken.

Ändringsförslag 165
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage
kommer gemenskapen att dela ut gratis 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Med hänsyn 
till möjligheten till en betydande förlust av 
marknadsandelar till anläggningar 
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utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

utanför gemenskapen som inte utför 
något jämförbart arbete för att minska 
utsläppen bör en lista över energiintensiva 
industrier som potentiellt kan bidra till 
”koldioxidläckage” bifogas till detta 
direktiv som en bilaga. Gemenskapen
kommer att fortsätta att dela ut alla 
utsläppsrätter 100 % gratis för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier avseende exponeringen mot 
risken för ”koldioxidläckage”. 
Definitionen av dessa sektorer och 
delsektorer samt av de åtgärder som krävs 
kommer att omfattas av översyn, i syfte att 
se till att åtgärderna sätts in där det behövs 
och för att undvika överkompensering. För 
de särskilda sektorer eller delsektorer där 
det vederbörligen kan fastställas att risken 
för koldioxidläckage inte kan hindras på 
något annat sätt och där elen utgör en hög 
andel av produktionskostnaderna och 
produceras på ett energieffektiv sätt, kan 
åtgärder vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. de

Motivering

Införandet av en lista över sektorer som är exponerade mot risken för koldioxidläckage leder 
till tydlighet och ökad rättssäkerhet. Om ett verkligt hot om koldioxidläckage fastställs bör 
utsläppsrätter tilldelas på grundval av riktmärken, men en sådan tilldelning måste vara 
100 % gratis.

Ändringsförslag 166
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att (19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
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gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. 
Därför bör gemenskapen i så stor 
utsträckning som möjligt och på lämplig 
nivå främja ett nytt internationellt avtal 
om minskade utsläpp, baserat på 
principen ”en person, ett utsläpp”. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. en
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Ändringsförslag 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer, samt delar av anläggningar
inklusive försörjningen av värme- eller 
industrigaser till dem som ägs och/eller 
drivs av tredjeman, i gemenskapen som är 
utsatta för internationell konkurrens. För 
att hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
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utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. en

Motivering

En snedvridning på den inre marknaden orsakad av tilldelningen av utsläppsrätter som leder 
till ett produktionsskifte från industrier som är specialiserade på att producera industrigaser 
till konsumenter av sådana gaser som orsakar ökade koldioxidutsläpp bör undvikas. 
Upphörandet med de nuvarande metoderna för att producera industrigaser på ett 
energieffektivt sätt kan få en avvikande effekt.

Ändringsförslag 168
Nicodim Bulzesc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage och för 
en ekonomiskt ofördelaktig situation 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
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och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv är för närvarande utformat för att mildra de negativa 
miljökonsekvenserna av utauktioneringen om inget internationellt avtal har ingåtts, men det 
medför ingen omfattande hantering av de negativa ekonomiska konsekvenser som skulle 
uppstå om ett internationellt avtal inte skulle leda till lika villkor för företag i konkurrerande 
länder.

Ändringsförslag 169
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
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en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att vidta lämpliga 
åtgärder med hänsyn till sektorer eller 
delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att lämna 100 procent gratis utsläppsrätter till energiintensiva industrier 
som finns bland de största producenterna av växthusgaser. Dessa industrier bör betala 
miljökostnaden för sin verksamhet på samma villkor som företag i andra sektorer för att 
undvika artificiella snedvridningar mellan verksamhet på ena eller andra sidan av ”gränsen 
för gratis utsläppsrätter”. Den internationella konkurrenskraften kan hanteras genom andra 
åtgärder, exempelvis justeringar av gränsskatter eller krav på att importer från länder som 
inte deltar i UNFCCC ska ingå i systemet för handeln med utsläppsrätter.
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Ändringsförslag 170
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att garantera förutsebarhet å ena 
sidan, och se till att åtgärderna sätts in där 
det behövs och för att undvika 
överkompensering å den andra. För de 
särskilda sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.
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Or. hu

Ändringsförslag 171
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali21. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av utvärdering
före den 30 december 2009, i syfte att se 
till att åtgärderna sätts in där det behövs 
och för att undvika överkompensering. För 
de särskilda sektorer eller delsektorer där 
det vederbörligen kan fastställas att risken 
för koldioxidläckage inte kan hindras på 
något annat sätt och där elen utgör en hög 
andel av produktionskostnaderna och 
produceras på ett energieffektiv sätt, kan 
åtgärder vidtas för att elförbrukningen i 
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produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att industrierna vet i tid om de är föremål för utauktionering eller ej, för att de 
ska kunna göra rätt investeringar.

Ändringsförslag 172
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Sektorerna bör själva framställa 
bevis för att de uppfyller 
undantagskriterierna före 
den 30 juni 2009, så att kommissionen 
kan genomföra en utvärdering i 
december 2009.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att industrierna vet i tid om de är föremål för utauktionering eller ej, för att de 
ska kunna göra rätt investeringar.

Ändringsförslag 173
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 

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

att EU-begränsningarna inte tvingar 
industrin att flytta till länder där de 
miljömässiga begränsningarna inte är så 
starka – vilket förhindrar en minskning
av de globala utsläppen – bör starkt 
energiintensiva sektorer och delsektorer 
omfattas av ett effektivt system som ger 
anläggningar i gemenskapen samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer, exempelvis genom att
importörer omfattas av krav som är 
jämförbara med dem som gäller för 
anläggningar inom EU, vilket ger
förutsättningar för ett obligatoriskt 
inlämnande av utsläppsrätter. 
Ovanstående modell har när det gäller 
utvecklingsländer endast till syfte att gälla 
för dem som enligt ett framtida 
internationellt avtal inte har gjort 
åtaganden som är jämförbara med EU:s 
åtaganden när det gäller minskade 
utsläpp av växthusgaser, eller, när det 
gäller tillväxtländer, för dem som inte har 
tagit lämpliga, mätbara, märkbara och 
kontrollerbara nya initiativ i enlighet med 
Balikonferensens färdplan. 
Kommissionen bör sammanställa en lista 
över sektorer som riskerar
koldioxidläckage, med tillämpning av 
mycket exakta kriterier som gör att den 
kan konstatera att risken för 
koldioxidläckage har bedömts på rätt sätt 
och för att avvärja alla former av 
överkompensation. 
Gränsjusteringsmekanismen måste vara 
förenlig med gemenskapens 
internationella förpliktelser, inte minst i 
förhållande till 
Världshandelsorganisationen.

Or. fr

Motivering

När länder helt motsätter sig ett internationellt avtal måste EU få dem att förstå att en vägran 
att ratificera ett sådant avtal skulle drabba dem som importerar deras produkter till Europa.
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Ändringsförslag 174
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en 
större andel gratisrätter, och det vore 
alternativt möjligt att införa ett system för 
effektiv koldioxidutjämning som ger 
anläggningar i gemenskapen med stor 
risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma 
än de krav som gäller för anläggningar 
inom EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder 
skulle behöva vara förenliga med de 
principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de 

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

Or. en

Motivering

Energiintensiva sektorer med risk för koldioxidläckage har redan tagits upp i
ändringsförslaget av samma författare avseende skäl 17a (nytt).

Ändringsförslag 175
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en 
större andel gratisrätter, och det vore 
alternativt möjligt att införa ett system för 
effektiv koldioxidutjämning som ger 
anläggningar i gemenskapen med stor 
risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 

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

sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. 

Or. de

Motivering

Risken för ”koldioxidläckage” ska minimeras genom att införa en riktmärkesmodell. Det är 
dock inte klart varför riktmärket inte ska fastställas förrän i mitten av 2010, eftersom det bara 
skulle försena de nödvändiga investeringarna. Ett år bör räcka för att kommissionen ska 
kunna fatta ett beslut.

Ändringsförslag 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 

(20) Därför ska kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en analytisk 
rapport med en bedömning av situationen 
med särskild hänvisning till 
energiintensiva sektorer som riskerar
koldioxidläckage. Rapporten bör åtföljas 
av lämpliga förslag för att fastställa en 
andel av utsläppsgränserna som ska 
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branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar 
utanför gemenskapen som inte gör 
motsvarande insatser för att minska sina 
utsläpp. Energiintensiva branscher som 
visar sig vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en 
större andel gratisrätter, och det vore 
alternativt möjligt att införa ett system för 
effektiv koldioxidutjämning som ger 
anläggningar i gemenskapen med stor risk 
för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma än 
de krav som gäller för anläggningar inom 
EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder skulle 
behöva vara förenliga med de principer 
som Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar antagit, bland annat 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och insatser efter förmåga, och hänsyn 
måste tas till de minst utvecklade ländernas 
särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive 
WTO-avtalet. 

tilldelas gratis och även ett effektivt 
utjämningssystem, som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. 

Or. pl

Motivering

Bedömningen ska omfatta alla sektorer, men särskilt dem som är utsatta. Systemet för att 
jämna ut utsläppen ska användas som reserv till huvudåtgärderna. Denna typ av 
utjämningssystem kan även användas för export.



AM\733252SV.doc 57/98 PE409.584v01-00

SV

Ändringsförslag 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, 
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar 
utanför gemenskapen som inte gör 
motsvarande insatser för att minska sina 
utsläpp. Energiintensiva branscher som 
visar sig vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en 
större andel gratisrätter, och det vore 
alternativt möjligt att införa ett system för 
effektiv koldioxidutjämning som ger 
anläggningar i gemenskapen med stor risk 
för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma än 
de krav som gäller för anläggningar inom 
EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder skulle 
behöva vara förenliga med de principer 
som Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar antagit, bland annat 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och insatser efter förmåga, och hänsyn 
måste tas till de minst utvecklade ländernas 

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en analytisk 
rapport med en bedömning av situationen 
med särskild hänsyn till energiintensiva 
sektorer som riskerar koldioxidläckage. 
Denna rapport bör åtföljas av lämpliga 
förslag, vilka kan innefatta en justering 
av andelen utsläppsrätter som delas ut 
gratis och som kompletterande åtgärd ett 
effektivt system för koldioxidutjämning,
som ger anläggningar i gemenskapen med 
stor risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma än 
de krav som gäller för anläggningar inom 
EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder skulle 
behöva vara förenliga med de principer 
som Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar antagit, bland annat 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och insatser efter förmåga, och hänsyn 
måste tas till de minst utvecklade ländernas 
särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive 
WTO-avtalet. 
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särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive 
WTO-avtalet. 

Or. en

Motivering

En utvärdering ska göras för alla sektorer men med särskild tonvikt på utsatta sektorer. Det 
bör även klargöras att systemen för koldioxidutjämning ska användas som komplement till 
andra primära åtgärder. Förslag ska även finnas tillgängliga för att hantera en ökad börda, 
exempelvis ökade kostnader till följd av de höga elpriserna.

Ändringsförslag 178
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 

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

system för effektiv koldioxidutjämning 
som ger anläggningar i gemenskapen med 
stor risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma än 
de krav som gäller för anläggningar inom 
EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder skulle 
behöva vara förenliga med de principer 
som Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar antagit, bland annat 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och insatser efter förmåga, och hänsyn 
måste tas till de minst utvecklade ländernas 
särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive 
WTO-avtalet. 

Or. en

Ändringsförslag 179
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kan ändras eller utvidgas i ett senare 
skede för att på grundval av samma 
kriterier ge utrymme åt effekterna av 
förändringar i det globala 
sammanhanget. Kommissionen bör 
grunda denna undersökning på vilka 
branscher som har svårighet att föra vidare 
kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. De jämförbara 
åtaganden som har gjorts av 
industriländer och bidragen från 
utvecklingsländer, särskilt de som är mest 
ekonomiskt avancerade, måste vara 
mätbara, kontrollerbara och märkbara. 
Mät- och kontrollmetoder bör erkännas 
på internationell nivå.

Or. fr
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Motivering

Med tanke på att det internationella avtalet ska ingås i december 2009 bör översynen av 
gemenskapsbestämmelserna inte skjutas upp till 2011. För att investeringar ska vara säkra 
bör de sektorer som är exponerade mot risken för koldioxidläckage fastställas så tidigt som 
möjligt. Det måste vara möjligt att uppdatera listan för att tillgodose eventuella större 
globala utvecklingar när det gäller klimatförändringar. Uppdateringen kan dock även 
genomföras unilateralt på EU-nivå om det inte sker någon betydande förändring 
internationellt sett.

Ändringsförslag 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2010 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också, i direktivets text, undersöka vilka 
energiintensiva branscher eller sektorer 
som sannolikt riskerar koldioxidläckage.
Det är nödvändigt att tillåta tillägg till den 
lista som framställs för ovanstående syfte 
för att se till att alla industrisektorer eller 
delsektorer som har en sådan risk 
fastställs senast den 30 juni 2009. Listan 
kan ändras eller utvidgas i ett senare 
skede för att på grundval av samma 
kriterier ge utrymme åt effekterna av 
globala förändringar. Kommissionen bör 
grunda denna undersökning på vilka 
branscher som har svårighet att föra vidare 
kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
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mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. 

koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. 

Or. fr

Motivering

För att investeringar ska vara säkra bör de sektorer som är exponerade mot risken för 
koldioxidläckage fastställas så tidigt som möjligt. Därför bör det vara möjligt att återskapa
resultaten av de relevanta studierna av GD Näringsliv i direktivets huvudtext. En fullständig 
lista ska framställas till den 30 juni 2009.

Ändringsförslag 181
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 

(20) Därför bör kommissionen senast i 
januari 2011 se över läget, samråda med 
alla arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
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åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en 
större andel gratisrätter, och det vore 
alternativt möjligt att införa ett system för 
effektiv koldioxidutjämning som ger
anläggningar i gemenskapen med stor 
risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma än 
de krav som gäller för anläggningar inom 
EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder skulle 
behöva vara förenliga med de principer 
som Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar antagit, bland annat 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och insatser efter förmåga, och hänsyn 
måste tas till de minst utvecklade ländernas 
särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive 
WTO-avtalet. 

åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Importkraven för utsläppsrätter bör 
innebära att importörer omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma än 
de krav som gäller för anläggningar inom 
EU, när det gäller att lämna in 
utsläppsrätter. Systemet skulle behöva vara 
förenligt med de principer som Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar antagit, bland annat om 
gemensamt men differentierat ansvar och 
insatser efter förmåga, och hänsyn måste 
tas till de minst utvecklade ländernas 
särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive 
WTO-avtalet. 

Or. en

Motivering

Koldioxidpriset bör ingå till fullo i produkter för att vägleda marknaden mot en mer 
klimatvänlig konsumtion. Tilldelning av gratisrätter snedvrider marknadsmekanismens 
funktion medan en fullständig auktionering skulle spara mycket byråkrati och belöna dem 
som presterar bäst så effektivt som möjligt. Koldioxidläckage och orättvis konkurrens mot 
produktionen i Europa från länder som inte har förbundit sig vid något omfattande 
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internationellt avtal om klimatförändringarna bör neutraliseras av importkrav för 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 182
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 

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

i juli 2009. Alla sådana åtgärder skulle 
behöva vara förenliga med de principer 
som Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar antagit, bland annat 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och insatser efter förmåga, och hänsyn 
måste tas till de minst utvecklade ländernas 
särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive 
WTO-avtalet. 

Or. en

Motivering

För att industriella sektorer ska kunna göra de nödvändiga investeringarna för att anpassa 
sig till systemet för handel med utsläppsrätter är det viktigt att de så snart som möjligt vet 
vilka de särskilda konsekvenserna av systemet för handel med utsläppsrätter är för just deras 
sektor.

Ändringsförslag 183
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. 

Or. hu

Ändringsförslag 184
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 

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

undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. 

Or. en

Ändringsförslag 185
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
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förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. 

förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
Hänsyn bör även tas till frågan om att 
säkra försörjningen av råmaterial för 
Europeiska gemenskapen, särskilt de 
råmaterial till vilka tillgången är dålig för 
europeiska industriföretag. Råmaterial är 
en viktig faktor för en framgångsrik 
ekonomisk utveckling i gemenskapen. En
långsiktig säkerhet i försörjningen av 
råmaterial är därför av avgörande 
betydelse. De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. 

Or. de
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Motivering

Tillgången till råmaterial blir i allt högre grad en nyckelfaktor i en framgångsrik ekonomisk 
utveckling och den har därför stor ekonomisk betydelse. De stora extra kostnader som 
utauktioneringen av utsläppsrätter skulle leda till för vissa sektorer leder till ett stopp för den 
inhemska produktionen och skapar ett behov av att köpa råmaterial från tredjeländer, vilket 
ökar EU:s beroende av import. Det leder också till att produktion flyttar till tredjeländer som 
har sin egen försörjning av råmaterial.

Ändringsförslag 186
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. För 
energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage vore det möjligt att införa 
ett system för effektiv koldioxidutjämning 
som ger anläggningar i gemenskapen med 
stor risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma än 
de krav som gäller för anläggningar inom 
EU, till exempel om att lämna in 
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för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet. 

utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder skulle 
behöva vara förenliga med de principer 
som Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar antagit, bland annat 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och insatser efter förmåga, och hänsyn 
måste tas till de minst utvecklade ländernas 
särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive 
WTO-avtalet. 

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 19.

Ändringsförslag 187
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) När det gäller skälen 18, 19 och 20
bör ingen otillbörlig snedvridning skapas 
mellan anläggningar oavsett om de är 
externaliserade eller ej.

Or. en

Motivering

Den ”outsourcing” av verksamhet som många sektorer gör möjliggör energieffektivitet och 
en minskning av de totala direkta och indirekta koldioxidutsläppen jämfört med en 
internaliserad anläggning (dvs. egenproducerad eller egenförvaltad). Varje snedvridning på 
den inre marknaden som orsakas av en tilldelning av utsläppsrätter som skulle kunna leda till 
en produktionsväxling från externaliserade anläggningar till internaliserade anläggningar 
med ökade koldioxidutsläpp som följd bör undvikas.
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Ändringsförslag 188
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att konkurrensen ska bli rättvis 
inom gemenskapen bör företagens 
användning utanför gemenskapen av 
tillgodohavanden för utsläppsminskningar 
inom ramen för gemenskapens system för 
handel med utsläppsrätter harmoniseras. I 
Kyotoprotokollet till klimatkonventionen 
(UNFCCC) fastställs kvantifierade 
utsläppsmål för industriländerna under 
perioden 2008–2012 och det föreskrivs 
införande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter 
(tillgodohavanden) som genereras i 
protokollets projektbaserade mekanismer 
ren utveckling och gemensamt 
genomförande; vidare föreskrivs 
industriländernas utnyttjande av dessa 
tillgodohavanden i syfte att uppnå delar av 
de fastställda målen. Från 2013 kommer 
inga utsläppsminskningsenheter att kunna 
genereras inom ramen för Kyotoprotokollet 
förutsatt att inga nya kvantifierade 
utsläppsmål fastställs för värdländerna, 
men certifierade utsläppsminskningar kan 
eventuellt fortsätta att genereras. Så snart 
det föreligger ett internationellt avtal om 
klimatförändringar bör det föreskrivas 
ytterligare användning av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter för de länder 
som har slutit avtalet. Så länge inget avtal 
slutits skulle fortsatt utnyttjande av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter undergräva 
incitamenten att minska utsläppen och göra 
det svårare att uppnå gemenskapens mål 
för ökad användning av förnybar energi. 
Användningen av certifierade 
utsläppsminskningar och 

(21) För att konkurrensen ska bli rättvis 
inom gemenskapen bör företagens 
användning utanför gemenskapen av 
tillgodohavanden för utsläppsminskningar 
inom ramen för gemenskapens system för 
handel med utsläppsrätter harmoniseras. I 
Kyotoprotokollet till klimatkonventionen 
(UNFCCC) fastställs kvantifierade 
utsläppsmål för industriländerna under 
perioden 2008–2012 och det föreskrivs 
införande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter 
(tillgodohavanden) som genereras i 
protokollets projektbaserade mekanismer 
ren utveckling och gemensamt 
genomförande; vidare föreskrivs 
industriländernas utnyttjande av dessa 
tillgodohavanden i syfte att uppnå delar av 
de fastställda målen. Från 2013 kommer 
inga utsläppsminskningsenheter att kunna 
genereras inom ramen för Kyotoprotokollet 
förutsatt att inga nya kvantifierade 
utsläppsmål fastställs för värdländerna, 
men certifierade utsläppsminskningar kan 
eventuellt fortsätta att genereras. Så snart 
det föreligger ett internationellt avtal om 
klimatförändringar bör det föreskrivas 
ytterligare användning av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter för de länder 
som har slutit avtalet. Så länge inget avtal 
slutits skulle fortsatt utnyttjande av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter undergräva 
incitamenten att minska utsläppen och göra 
det svårare att uppnå gemenskapens mål 
för ökad användning av förnybar energi. 
Användningen av certifierade 
utsläppsminskningar och 
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utsläppsminskningsenheter bör vara 
förenlig med gemenskapens mål att 20 %
av dess energi ska komma från förnybara 
källor år 2020, och bör dessutom främja 
energieffektivitet, innovation och teknisk 
utveckling. Så länge det är förenligt med 
dessa mål bör möjligheten finnas att sluta 
avtal med tredjeländer som uppmuntrar 
till utsläppsminskningar i dessa länder 
och som leder till konkreta, ytterligare 
minskningar av växthusgasutsläppen och 
samtidigt stimulerar till nyskapande inom 
företag i gemenskapen och till teknisk 
utveckling i tredjeländer. Sådana avtal 
kan ratificeras av fler än ett land. Så snart 
gemenskapen har slutit ett tillfredsställande 
internationellt avtal bör tillgången till 
tillgodohavanden från projekt i tredjeländer 
ökas parallellt med att 
utsläppsminskningsnivån inom ramen för 
gemenskapssystemet för utsläppshandel 
höjs.

utsläppsminskningsenheter bör vara 
förenlig med gemenskapens mål att 20 %
av dess energi ska komma från förnybara 
källor år 2020, och bör dessutom främja 
energieffektivitet, innovation och teknisk 
utveckling. Så snart gemenskapen har slutit 
ett tillfredsställande internationellt avtal 
bör tillgången till tillgodohavanden från 
projekt i tredjeländer ökas parallellt med 
att utsläppsminskningsnivån inom ramen 
för gemenskapssystemet för utsläppshandel 
höjs.

Or. en

Motivering

Användningen av kvittningar bör ske under förutsättning av att ett omfattande internationellt 
avtal för tiden efter 2012 ingås. Att vilja ingå bilaterala avtal som omfattar finansiering för 
projekt, även om processen enligt UNFCCC försenas, kan vara ett hinder för att uppfylla 
avtalet.

Ändringsförslag 189
John Bowis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att konkurrensen ska bli rättvis 
inom gemenskapen bör företagens 
användning utanför gemenskapen av 
tillgodohavanden för utsläppsminskningar 
inom ramen för gemenskapens system för 

(21) För att konkurrensen ska bli rättvis 
inom gemenskapen bör företagens 
användning utanför gemenskapen av 
tillgodohavanden för utsläppsminskningar 
inom ramen för gemenskapens system för 
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handel med utsläppsrätter harmoniseras. I 
Kyotoprotokollet till klimatkonventionen 
(UNFCCC) fastställs kvantifierade 
utsläppsmål för industriländerna under 
perioden 2008–2012 och det föreskrivs 
införande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter 
(tillgodohavanden) som genereras i 
protokollets projektbaserade mekanismer 
ren utveckling och gemensamt 
genomförande; vidare föreskrivs 
industriländernas utnyttjande av dessa 
tillgodohavanden i syfte att uppnå delar av 
de fastställda målen. Från 2013 kommer 
inga utsläppsminskningsenheter att kunna 
genereras inom ramen för Kyotoprotokollet 
förutsatt att inga nya kvantifierade 
utsläppsmål fastställs för värdländerna, 
men certifierade utsläppsminskningar kan 
eventuellt fortsätta att genereras. Så snart 
det föreligger ett internationellt avtal om 
klimatförändringar bör det föreskrivas 
ytterligare användning av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter för de länder 
som har slutit avtalet. Så länge inget avtal 
slutits skulle fortsatt utnyttjande av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter undergräva 
incitamenten att minska utsläppen och göra 
det svårare att uppnå gemenskapens mål 
för ökad användning av förnybar energi. 
Användningen av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter bör vara 
förenlig med gemenskapens mål att 20 %
av dess energi ska komma från förnybara 
källor år 2020, och bör dessutom främja 
energieffektivitet, innovation och teknisk 
utveckling. Så länge det är förenligt med 
dessa mål bör möjligheten finnas att sluta 
avtal med tredjeländer som uppmuntrar till 
utsläppsminskningar i dessa länder och 
som leder till konkreta, ytterligare 
minskningar av växthusgasutsläppen och 
samtidigt stimulerar till nyskapande inom 
företag i gemenskapen och till teknisk 

handel med utsläppsrätter harmoniseras. I 
Kyotoprotokollet till klimatkonventionen 
(UNFCCC) fastställs kvantifierade 
utsläppsmål för industriländerna under 
perioden 2008–2012 och det föreskrivs 
införande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter 
(tillgodohavanden) som genereras i 
protokollets projektbaserade mekanismer 
ren utveckling och gemensamt 
genomförande; vidare föreskrivs 
industriländernas utnyttjande av dessa 
tillgodohavanden i syfte att uppnå delar av 
de fastställda målen. Från 2013 kommer 
inga utsläppsminskningsenheter att kunna 
genereras inom ramen för Kyotoprotokollet 
förutsatt att inga nya kvantifierade 
utsläppsmål fastställs för värdländerna, 
men certifierade utsläppsminskningar kan 
eventuellt fortsätta att genereras. Så snart 
det föreligger ett internationellt avtal om 
klimatförändringar bör det föreskrivas 
ytterligare användning av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter för de länder 
som har slutit avtalet. Projekt som avser 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter och som 
godkänns enligt ett framtida 
internationellt avtal om 
klimatförändringar bör stödja 
miljömässig och social hållbarhet, 
undvika koldioxidläckage och omfatta en 
öppen mekanism för validering och 
verifiering. Så länge inget avtal slutits 
skulle fortsatt utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter undergräva 
incitamenten att minska utsläppen och göra 
det svårare att uppnå gemenskapens mål 
för ökad användning av förnybar energi. 
Användningen av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter bör vara 
förenlig med gemenskapens mål att 20 %
av dess energi ska komma från förnybara 
källor år 2020, och bör dessutom främja 
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utveckling i tredjeländer. Sådana avtal kan 
ratificeras av fler än ett land. Så snart 
gemenskapen har slutit ett tillfredsställande 
internationellt avtal bör tillgången till 
tillgodohavanden från projekt i tredjeländer 
ökas parallellt med att 
utsläppsminskningsnivån inom ramen för 
gemenskapssystemet för utsläppshandel 
höjs.

energieffektivitet, innovation och teknisk 
utveckling. Så länge det är förenligt med 
dessa mål bör möjligheten finnas att sluta 
avtal med tredjeländer som uppmuntrar till 
utsläppsminskningar i dessa länder och 
som leder till konkreta, ytterligare 
minskningar av växthusgasutsläppen och 
samtidigt stimulerar till nyskapande inom 
företag i gemenskapen och till teknisk 
utveckling i tredjeländer. Sådana avtal kan 
ratificeras av fler än ett land. Så snart 
gemenskapen har slutit ett tillfredsställande 
internationellt avtal bör tillgången till 
tillgodohavanden från projekt i tredjeländer 
ökas parallellt med att 
utsläppsminskningsnivån inom ramen för 
gemenskapssystemet för utsläppshandel 
höjs.

Or. en

Motivering

CDM- och JI-projekt som godkänns efter ett framtida internationellt avtal om 
klimatförändringar bör vara av hög kvalitet och kunna uppvisa en miljömässig och social 
fördel.

Ändringsförslag 190
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 

(22) EU:s system för handel med 
utsläppsrätter (ETS) och andra länders 
system för handel med utsläppsrätter bör 
stimulera efterfrågan på tillgodohavanden 
från verkliga, verifierbara, tillkommande 
och permanenta utsläppsminskningar 
från projekt i länder som på ett 
konstruktivt sätt bidrar till att bekämpa 
klimatförändringarna. När länderna väl 
har ratificerat det framtida internationella 
avtalet om klimatförändringar bör 
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certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 31 december 
2014. Aktörerna bör få samma garantier 
rörande certifierade utsläppsminskningar 
som utfärdats för projekt som inletts före 
2013 men som rör utsläppsminskningar 
från 2013 och framåt. 

tillgodohavanden av typen 
”guldstandard” från sådana länder 
accepteras inom samtliga system för 
handel med utsläppsrätter. För att skapa 
förutsägbarhet för aktörerna bör de kunna 
få garantier för sina möjligheter att efter 
2012 använda certifierade 
utsläppsminskningar av typen 
”guldstandard” och 
utsläppsminskningsenheter av typen 
”guldstandard”. Aktörerna bör tillåtas 
utnyttja sådana tillgodohavanden upp till i 
genomsnitt 5 procent av sina utsläpp 
under perioden 2013–2020, under 
förutsättning att de under perioden 2008–
2012 utnyttjar mindre än 6,5 procent av 
sina utsläppsminskningsenheter och 
certifierade utsläppsminskningar jämfört 
med utsläppen 2005 och inte överför 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 11a.2
i direktiv 2003/87/EG. På så vis 
garanterar man att aktörerna under 
perioden 2008–2012 faktiskt sänker 
utsläppen till nivåer som ligger under 
2005 års nivåer. Det ger också en 
möjlighet att utnyttja cirka 
1,7 miljarder ton under perioden 
2008-2020 eller ytterligare 
300 miljoner ton utöver kommissionens 
förslag, vilket utgör 50 procent av 
insatserna. Eftersom medlemsstaternas 
överföring av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
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genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 31 december 
2014. Aktörerna bör få samma garantier 
rörande certifierade utsläppsminskningar 
som utfärdats för projekt som inletts före 
2013 men som rör utsläppsminskningar 
från 2013 och framåt. 

Or. en

Ändringsförslag 191
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 

(22) EU:s system för handel med 
utsläppsrätter (ETS) och andra länders 
system för handel med utsläppsrätter bör 
stimulera efterfrågan på tillgodohavanden 
från verkliga, verifierbara, tillkommande 
och permanenta utsläppsminskningar 
från projekt i länder som på ett 
konstruktivt sätt bidrar till att bekämpa 
klimatförändringarna. När länderna väl 
har ratificerat det framtida internationella 
avtalet om klimatförändringar bör 
tillgodohavanden av projekttyp som har 
godkänts enligt UNFCCC från sådana 
länder accepteras inom samtliga system 
för handel med utsläppsrätter. För att 
skapa förutsägbarhet för aktörerna bör de 
kunna få garantier för sina möjligheter att 
efter 2012 använda certifierade 
utsläppsminskningar av UNFCCC-typ och 
utsläppsminskningsenheter av 
UNFCCC-typ. Aktörerna bör tillåtas 
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tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 31 december 
2014. Aktörerna bör få samma garantier 
rörande certifierade utsläppsminskningar 
som utfärdats för projekt som inletts före 
2013 men som rör utsläppsminskningar 
från 2013 och framåt. 

utnyttja sådana tillgodohavanden upp till i 
genomsnitt 5 procent av sina utsläpp 
under perioden 2013–2020, under 
förutsättning att de under perioden 2008–
2012 utnyttjar mindre än 6,5 procent av 
sina utsläppsminskningsenheter och 
certifierade utsläppsminskningar jämfört 
med utsläppen 2005 och inte överför 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 11a.2 
i direktiv 2003/87/EG. På så vis 
garanterar man att aktörerna under 
perioden 2008–2012 faktiskt sänker 
utsläppen till nivåer som ligger under 
2005 års nivåer. Det ger också en 
möjlighet att utnyttja 1,9 miljarder ton 
under perioden 2008–2020 eller 
ytterligare 500 miljoner ton utöver 
kommissionens förslag, vilket utgör 
50 procent av insatserna. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 31 december 
2014. Aktörerna bör få samma garantier 
rörande certifierade utsläppsminskningar 
som utfärdats för projekt som inletts före 
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2013 men som rör utsläppsminskningar 
från 2013 och framåt. 

Or. en

Motivering

Effekten kan bli negativ på de framtida förhandlingarna med resten av världssamfundet om 
EU accepterar vissa regler och projekttyper på FN-nivå, men sedan använder ett annat filter 
på EU-nivå. Det är också logiskt att man inom EU accepterar det vi redan har accepterat i 
FN-förhandlingarna.

Ändringsförslag 192
Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till 
[10,5] procent av sina årliga utsläpp, 
använda certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter och andra 
tillgodohavanden för 
utsläppsminskningar från projekttyper 
som godtagits av minst en medlemsstat i 
gemenskapssystemet fram till och med 
2012. Eftersom medlemsstaternas 
överföring av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
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utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 31 december 
2014. Aktörerna bör få samma garantier 
rörande certifierade utsläppsminskningar 
som utfärdats för projekt som inletts före 
2013 men som rör utsläppsminskningar 
från 2013 och framåt. 

utsläppsminskningar och
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 31 december 
2014. Aktörerna bör få samma garantier 
rörande certifierade utsläppsminskningar 
som utfärdats för projekt som inletts före 
2013 men som rör utsläppsminskningar 
från 2013 och framåt. 

Or. en

Motivering

För att utforma en optimal flexibilitet föreslår vi att medlemsstater ömsesidigt erkänner de 
projekttyper som redan har erkänts i en av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 193
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till 
[10,5] procent av sina årliga utsläpp, 
använda certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter och andra 
tillgodohavanden för 
utsläppsminskningar från projekttyper 
som godtagits av minst en medlemsstat i 
gemenskapssystemet fram till och med 
2012. Eftersom medlemsstaternas 
överföring av certifierade 
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utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till 
den 31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt. 

utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till 
den 31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt. 

Or. en

Motivering

För att utforma en optimal flexibilitet föreslår vi att medlemsstater ömsesidigt erkänner de 
projekttyper som redan har erkänts i en av medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 194
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till 
den 31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till 
5 procent av sina utsläpp respektive år,
använda certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till 
den 31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt. 
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utsläppsminskningar från 2013 och framåt. 

Or. en

Motivering

Att låsa de tillåtna JI-/CDM-certifikaten till de volymer som är tillåtna under den andra 
handelsperioden ligger inte i linje med samordningsarbetet, eftersom de olika 
medlemsstaterna under den andra handelsperioden tillät olika andelar. Att behålla dessa 
andelar efter den andra handelsperioden leder till en fortsatt ojämlik behandling av 
operatörerna. Ett övergripande tak, som samtidigt avlägsnar den ojämlika behandlingen och 
inte inkräktar på beviljade rättigheter, är därför tillrådligt för att undvika rättsliga åtgärder 
från missgynnade operatörer.

Ändringsförslag 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler 
om begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till 
50 procent av den nivå som de hade 
beviljats för perioden 2008-2012, använda 
certifierade utsläppsminskningar från 
projekttyper som är certifierade enligt 
typen ”guldstandard” och har godtagits av 
alla medlemsstater i gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar) 
inte kan ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar enligt regler 
om begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats inom 
ramen för utsläppsminskningar som 
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aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 31 december 
2014. Aktörerna bör få samma garantier 
rörande certifierade utsläppsminskningar 
som utfärdats för projekt som inletts före 
2013 men som rör utsläppsminskningar 
från 2013 och framåt. 

genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
som de inte med säkerhet vet att de 
kommer att kunna utnyttja inom ramen för 
sina gällande internationella åtaganden, bör 
detta krav inte gälla längre än till den 31 
december 2014. Aktörerna bör få samma 
garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt. 

Or. en

Motivering

I bästa fall är CDM-projekt ett nollsummespel för klimatet – som ger bilaga 1-länder 
möjlighet att ta emot certifierade utsläppsminskningar genom att investera i projekt för att 
minska utsläppen i utvecklingsländer samtidigt som man hjälper värdländerna för sådana 
projekt att uppnå en hållbar utveckling. Erfarenhet från föregående period visar dock att 
projekt som inte är tillkommande, dvs. som skulle ha ägt rum ändå, har certifierats. Det leder 
till ökade globala utsläpp. För att undvika missbruk behövs riktvärden med tydliga 
miljömässiga, sociala och ytterligare kriterier.

Ändringsförslag 196
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
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utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till 
den 31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt. 

utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till 
den 31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt för förnybar energi och effektivitet 
på efterfrågesidan som inletts före 2013 
men som rör utsläppsminskningar från 
2013 och framåt utom certifierade 
utsläppsminskningar från stora 
vattenkraftsprojekt. 

Or. en

Motivering

Det vore inkonsekvent att tillåta kvittning i industriella sektorer som löper risk för 
koldioxidläckage. Att erkänna tillgodohavanden från CDM-investeringar i dessa sektorer kan 
i praktiken innebära ekonomiska incitament som främjar koldioxidläckage.
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Ändringsförslag 197
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Om slutandet av ett internationellt 
avtal skulle skjutas upp, bör det finnas 
möjlighet att via avtal med tredjeländer 
använda tillgodohavanden från 
högkvalitativa projekt inom 
gemenskapens handelssystem. Avtalen, 
som kan vara bilaterala eller 
multilaterala, kan göra det möjligt för 
projekt som genererade 
utsläppsminskningsenheter fram till 2012, 
men som inte längre kan göra det inom 
ramen för Kyoto, att fortsätta att göra 
detta inom ramen för 
gemenskapssystemet.

utgår

Or. en

Motivering

Användningen av JI-kvittningar bör ske under förutsättning att ett omfattande internationellt 
avtal efter 2012 ingås. För att signalera villighet att ingå bilaterala avtal som omfattar 
finansiering av projekt även om processen enligt UNFCCC försenas kan innebära ett hinder 
för att uppnå avtalet.

Ändringsförslag 198
John Bowis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Om slutandet av ett internationellt 
avtal skulle skjutas upp, bör det finnas 
möjlighet att via avtal med tredjeländer 
använda tillgodohavanden från 

(23) Om slutandet av ett internationellt 
avtal skulle skjutas upp, bör det finnas 
möjlighet att via avtal med tredjeländer 
använda tillgodohavanden från 
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högkvalitativa projekt inom gemenskapens 
handelssystem. Avtalen, som kan vara 
bilaterala eller multilaterala, kan göra det 
möjligt för projekt som genererade 
utsläppsminskningsenheter fram till 2012, 
men som inte längre kan göra det inom 
ramen för Kyoto, att fortsätta att göra detta 
inom ramen för gemenskapssystemet.

högkvalitativa projekt inom gemenskapens 
handelssystem. Avtalen, som kan vara 
bilaterala eller multilaterala, kan göra det 
möjligt för projekt som genererade 
utsläppsminskningsenheter fram till 2012, 
men som inte längre kan göra det inom 
ramen för Kyoto, att fortsätta att göra detta 
inom ramen för gemenskapssystemet.
Sådana projekt bör stödja miljömässig
och social hållbarhet, visa en miljömässig
fördel, undvika koldioxidläckage och 
innehålla en öppen mekanism för 
validering och verifiering.

Or. en

Motivering

Projekt som avtalas med tredjeländer i avsaknad av ett framtida internationellt avtal om 
klimatförändringar bör ha hög kvalitet och kunna visa en miljömässig och social fördel.

Ändringsförslag 199
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) De minst utvecklade länderna är 
särskilt känsliga för klimatförändringarnas 
effekter, men står bara för en mycket låg 
nivå av växthusgasutsläpp. Därför bör de 
minst utvecklade ländernas behov ges 
särskild prioritet när inkomster från 
utauktioneringen används för att underlätta 
utvecklingsländernas anpassning till 
klimatförändringarna. Eftersom ytterst få 
projekt inom ramen för mekanismen för 
ren utveckling har genomförts i dessa 
länder, är det lämpligt att ge vissa garantier 
för att tillgodohavanden från projekt som 
startas där efter 2012 ska godkännas, även 
om det inte har slutits något internationellt 
avtal. Detta bör gälla för de minst 

(24) De minst utvecklade länderna är 
särskilt känsliga för klimatförändringarnas 
effekter, men står bara för en mycket låg 
nivå av växthusgasutsläpp. Därför bör de 
minst utvecklade ländernas behov ges 
särskild prioritet när inkomster från 
utauktioneringen används för att underlätta 
utvecklingsländernas anpassning till 
klimatförändringarna. Eftersom ytterst få 
projekt inom ramen för mekanismen för 
ren utveckling har genomförts i dessa 
länder, är det lämpligt att ge vissa garantier 
för att tillgodohavanden från projekt som 
startas där efter 2012 ska godkännas, även 
om det inte har slutits något internationellt 
avtal, när dessa projekt är tydligt 
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utvecklade länderna till 2020, förutsatt att 
de till dess har ratificerat ett globalt avtal 
om klimatförändringar eller ett bilateralt 
eller multilateralt avtal med gemenskapen.

tillkommande och bidrar till en hållbar 
utveckling. Detta bör gälla för de minst 
utvecklade länderna till 2020, förutsatt att 
de till dess har ratificerat ett globalt avtal 
om klimatförändringar eller ett bilateralt 
eller multilateralt avtal med gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 200
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) När ett framtida internationellt avtal 
om klimatförändringar väl har slutits bör
tillgodohavanden inom ramen för 
mekanismen för ren utveckling från 
tredjeländer endast godtas i 
gemenskapens system om dessa länder 
har ratificerat det internationella avtalet.

(25) När ett framtida internationellt avtal 
om klimatförändringar väl har ratificerats 
av gemenskapen och ytterligare
tillgodohavanden på upp till hälften av 
den ytterligare minskning som äger rum
inom ramen för gemenskapens system kan 
användas, bör den procentuella andelen 
av certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter av typen 
”guldstandard” som beviljas aktörer öka 
till över 5 procent.

Or. en

Ändringsförslag 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) När ett framtida internationellt avtal 
om klimatförändringar väl har slutits bör 
tillgodohavanden inom ramen för 
mekanismen för ren utveckling från 
tredjeländer endast godtas i gemenskapens 

(25) När ett framtida internationellt avtal 
om klimatförändringar väl har slutits bör 
certifierade utsläppsminskningar som 
härrör från projekt som har inletts efter 
detta avtals ingående endast godtas i 
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system om dessa länder har ratificerat det 
internationella avtalet.

gemenskapens system om dessa länder har 
ratificerat det internationella avtalet.

Or. en

Motivering

För den juridiska tydlighetens skull bör det klargöras att användningen av tillgodohavanden 
från projekt som inleddes innan ett internationellt avtal ingicks inte upphävs efter att ett 
sådant internationellt avtal har ingåtts.

Ändringsförslag 202
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) När ett framtida internationellt avtal 
om klimatförändringar väl har slutits bör 
tillgodohavanden inom ramen för 
mekanismen för ren utveckling från 
tredjeländer endast godtas i gemenskapens 
system om dessa länder har ratificerat det 
internationella avtalet.

(25) När ett framtida internationellt avtal 
om klimatförändringar väl har slutits bör 
tillgodohavanden inom ramen för 
mekanismen för ren utveckling och 
gemensamt genomförande från 
tredjeländer endast godtas i gemenskapens 
system om dessa länder har ratificerat det 
internationella avtalet.

Or. en

Motivering

Ett gemensamt genomförande (JI) utgör en viktig del av den flexibilitet som är inbyggd i 
systemet för efterlevnad av Kyotoprotokollet.



AM\733252SV.doc 89/98 PE409.584v01-00

SV

Ändringsförslag 203
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att tydligt ange att alla typer av 
värmepannor, brännare, turbiner, 
värmeaggregat, masugnar, 
förbränningsugnar, brännugnar, bakugnar, 
torkar, motorer, fackelbrännare och 
termisk eller katalytisk efterbränning
omfattas av detta direktiv bör en definition 
av förbränningsanläggning läggas till.

(28) För att tydligt ange att alla typer av 
värmepannor, brännare, turbiner, 
värmeaggregat, masugnar, 
förbränningsugnar, brännugnar, bakugnar, 
torkar, motorer och fackelbrännare 
omfattas av detta direktiv bör en definition 
av förbränningsanläggning läggas till.

Or. hu

Ändringsförslag 204
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att tydligt ange att alla typer av
värmepannor, brännare, turbiner, 
värmeaggregat, masugnar, 
förbränningsugnar, brännugnar, bakugnar, 
torkar, motorer, fackelbrännare och termisk 
eller katalytisk efterbränning omfattas av 
detta direktiv bör en definition av 
förbränningsanläggning läggas till.

(28) För att tydligt ange att alla typer av 
värmepannor, brännare, turbiner, 
värmeaggregat, masugnar, 
förbränningsugnar, brännugnar, bakugnar, 
torkar, motorer, fackelbrännare och termisk 
eller katalytisk efterbränning som har 
betydelse när det gäller utsläppsmängder
omfattas av detta direktiv bör en definition 
av förbränningsanläggning läggas till.

Or. pl

Motivering

De administrativa kostnaderna för att genomföra definitionen i skäl 28 kan förefalla 
oproportionerliga jämfört med de verkliga vinster som kan göras när det gäller minskningar 
av utsläppen. I en situation där även ett stort antal små utsläppskällor har en relativt 
begränsad effekt på den totala mängden finns ingen rationell motivering för att i definitionen 
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av ”förbränningsanläggning” inkludera alla utsläppskällor oberoende av deras faktiska 
bidrag.

Ändringsförslag 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör fortsätta att utöva press på 
Internationella sjöfartsorganisationen för 
att denna ska upprätta ett globalt system 
med maximigränser och handel i 
sjöfartssektorn. Om ett sådant system inte 
har inrättats före slutet av 2009 bör 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att inkludera 
sjöfartssektorn i gemenskapssystemet 
senast 2013.

Or. en

Motivering

Forskningsrapporter på senare tid visar att den globala sjöfartssektorn står för 4,5 procent 
av de globala koldioxidutsläppen, och ändå är sjöfartssektorn en av få sektorer som ännu inte 
omfattas av EU:s åtgärder för klimatförändringar. En internationell lösning för att hantera 
dessa utsläpp, helst ett globalt system med maximigränser och handel under IMO:s 
förvaltning är det bästa alternativet. EU bör dock vara beredda på att inkludera sjöfart i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter till 2013 om IMO inte har inrättat ett sådant 
system till slutet av 2009.

Ändringsförslag 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30b) Kommissionen bör offentliggöra en 
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undersökning senast 
den 31 december 2010 om lönsamheten i 
att inkludera vägtransportsektorn, särskilt 
fraktsektorn, i gemenskapssystemet. 

Or. en

Motivering

Vägtransporter står för mer än 20 procent av de totala koldioxidutsläppen. 
Europaparlamentet diskuterar för närvarande ett förslag om att ställa upp standarder för nya 
passagerarbilar som en del av EU:s åtgärdspaket för att minska utsläppen från 
vägtransportsektorn. Kommissionen bör dock i större detalj bedöma om införandet av 
vägtransporter i EU:s system för handel med utsläppsrätter kan bidra till det arbete som 
redan pågår för att minska dessa utsläpp.

Ändringsförslag 207
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Med beaktande av erfarenheterna 
från gemenskapens system borde det vara 
möjligt att utfärda utsläppsrätter för 
projekt som minskar 
växthusgasutsläppen, förutsatt att 
projekten sker i enlighet med 
harmoniserade regler antagna på 
gemenskapsnivå och att de inte leder till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindrar utvidgning av 
gemenskapssystemets tillämpningsområde 
eller möjligheten att vidta andra 
strategiska åtgärder för minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte tydligt varför det är nödvändigt att införa en ytterligare inhemsk 
kvittningsmekanism. Förmågan att välja verksamhet och arbeta med ett JI-projekt ger 
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tillräckig flexibilitet till medlemsstaterna. Det finns en risk för att utsläppsminskningar i 
sektorer med och utan handel räknas dubbelt.

Ändringsförslag 208
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

+ (32a) I kommissionens 
konsekvensbedömning drogs slutsatsen att 
luftfartygsoperatörer kan förväntas föra 
vidare sina kostnader för att uppfylla 
gemenskapssystemet. Eftersom alla 
transportföretag oavsett nationalitet är 
skyldiga att uppfylla bestämmelserna i 
detta direktiv är de effekter som EU:s 
flygbolag och flygplatser har på 
konkurrenskraften minimala, och det 
finns ingen risk för koldioxidläckage i 
luftfartssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 209
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas 
på samma sätt som aktörer inom andra 
näringar som får gratis utsläppsrätter än 
som elproducenter. Detta innebär att 80 %
av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, 
och att gratistilldelningen till luftfarten 
sedan bör minska varje år med en lika 
stor kvantitet för att och helt upphöra 
år 2020. Gemenskapen och dess 
medlemsstater bör fortsätta att försöka att 

utgår
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nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet.]

Or. en

Motivering

Luftfarten omfattas av alla andra sektorer för vilka exponeringen mot risken för 
koldioxidläckage måste avgöras, om inget internationellt avtal ingås.

Ändringsförslag 210
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas 
på samma sätt som aktörer inom andra 
näringar som får gratis utsläppsrätter än 
som elproducenter. Detta innebär att 80 %
av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, 
och att gratistilldelningen till luftfarten 
sedan bör minska varje år med en lika 
stor kvantitet för att och helt upphöra 
år 2020. Gemenskapen och dess 
medlemsstater bör fortsätta att försöka att 
nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet.]

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer och 
mineraloljeraffinaderier vara föremål för 
fullständig utauktionering av 
utsläppsrätter. Gemenskapen och dess 
medlemsstater bör fortsätta att försöka att 
nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser.]

Or. en
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Ändringsförslag 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas
på samma sätt som aktörer inom andra 
näringar som får gratis utsläppsrätter än
som elproducenter. Detta innebär att 80 %
av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, 
och att gratistilldelningen till luftfarten 
sedan bör minska varje år med en lika 
stor kvantitet för att och helt upphöra 
år 2020. Gemenskapen och dess 
medlemsstater bör fortsätta att försöka att 
nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet.]

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer behandlas på samma 
sätt som elproducenter. Gemenskapen och 
dess medlemsstater bör fortsätta att försöka 
att nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet.]

Or. en

Motivering

Luftfartssektorn kommer att kunna överföra den största delen av kostnaden för utsläppsrätter 
till konsumenten. För att undvika oväntade vinster och för att uppfylla Europaparlamentets 
ståndpunkt vid första behandlingen om att inkludera luftfartssektorn i systemet för handel 
med utsläppsrätter föreslås att luftfarten ska behandlas som elproducent när det gäller 
utauktioneringen av utsläppsrätter från och med 2013. 

Ändringsförslag 212
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas 
på samma sätt som aktörer inom andra 

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer behandlas som 
elproducenter. Gemenskapen och dess 
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näringar som får gratis utsläppsrätter än
som elproducenter. Detta innebär att 80 %
av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, 
och att gratistilldelningen till luftfarten 
sedan bör minska varje år med en lika 
stor kvantitet för att och helt upphöra 
år 2020. Gemenskapen och dess 
medlemsstater bör fortsätta att försöka att 
nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet.]

medlemsstater bör fortsätta att försöka att 
nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet.]

Or. pl

Motivering

Införandet av drastiska utsläppsbegränsningar för luftfartssektorn och behandlingen av den 
på samma sätt som andra ekonomiska sektorer hämmar dess utveckling. Med tanke på de 
ständigt stigande priserna på flygbränsle är utrymmet för överföring av extra kostnader i 
samband med utsläppsminskningar till potentiella kunder begränsat. Detta problem är 
särskilt viktigt för de nya medlemsstaterna, där flygsektorn ligger flera år efter när det gäller 
utveckling och strävan att komma ikapp.

Ändringsförslag 213
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Det är viktigt att systemet utvidgas i 
framtiden till att omfatta andra utsläppare 
av växthusgaser, särskilt i 
transportsektorn, exempelvis 
fartygsoperatörer, och eventuellt även 
gruv- och avfallssektorerna. Med detta 
mål i åtanke bör kommissionen så snart 
som möjligt föreslå lämpliga ändringar, 
tillsammans med en 
konsekvensbedömning, i syfte att införliva 
sjöfartssektorn i gemenskapens system till 
2013 och fastställa ett datum för att 
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inkludera vägtransport.

Or. nl

Motivering

Vägtransport och sjöfart bör införlivas i EU:s system för handel med utsläppsrätter, liksom 
eventuellt gruv- och avfallssektorerna.

Ändringsförslag 214
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 215
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter. Eftersom 
sådana åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv och att komplettera det 
genom tillägg eller modifiering av nya icke 
väsentliga delar, bör de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

Or. pl

Motivering

En alltför omfattande utvidgning av systemet för utsläppskontroll av den typ som föreslås 
förefaller onödig för gemenskapens ekonomi, och de ytterligare åtgärder som anges i skäl 34 
är inte nödvändiga.
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Ändringsförslag 216
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Det kommer inte att ske någon gratis tilldelning av utsläppsrätter under en övergångsperiod, 
eftersom riktmärkesmodellen även omfattar energiintensiva industrier. Dessutom kommer 
utauktioneringen endast att äga rum på grundval av riktmärkesmodellen, förutsatt att 
utsläppen från den aktuella anläggningen fortsätter att ligga under riktmärket.
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