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Ändringsförslag 217
Dorette Corbey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Genom detta direktiv införs ett system 
för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen (nedan 
kallat ”gemenskapens system”), vilket 
syftar till att på ett kostnadseffektivt och 
ekonomiskt effektivt sätt minska 
utsläppen av växthusgaser och samtidigt 
främja innovation samt upprätthålla eller 
förbättra konkurrenskraften.”

Or. en

Motivering

Systemet med handel med utsläppsrätter bör leda till innovationer med låga koldioxidutsläpp 
eftersom sådana innovationer ger företagen i EU långsiktiga fördelar gentemot 
konkurrenterna utanför EU. Om systemet innebär risker för koldioxidläckage bör 
EU-företagens konkurrenskraft upprätthållas.

Ändringsförslag 218
Caroline Lucas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 

”För att minska gemenskapens 
växthusgasutsläpp med minst 30 procent 
senast 2020 och med 80 procent 
senast 2050 fastställer detta direktiv en 
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undvika farliga klimatförändringar.” ram för den verksamhet inom 
gemenskapens system som syftar till att få 
till stånd dessa minskningar. Direktivet
föreskriver också att minskningarna av 
växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som 
gemenskapen har förbundit sig att följa 
enligt ett omfattande framtida 
internationellt avtal och som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar.”

Or. en

Ändringsförslag 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar.”

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska göra det 
möjligt att, utan att lägga orimliga bördor 
på de berörda sektorerna, uppnå de 
minskningsnivåer som enligt vetenskapen 
anses nödvändiga för att undvika farliga 
klimatförändringar.”

Or. en

Motivering

Fördelningen av bördor mellan de sektorer som berörs av utsläppshandelssystemet och andra 
sektorer bör utvärderas med hänsyn till den tillgängliga potentialen och 
kostnadseffektiviteten. Lydelsen i detta ändringsförslag gör det möjligt att förhindra att 
merparten av bördorna principiellt läggs på de sektorer som berörs av 
utsläppshandelssystemet. 
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Ändringsförslag 220
Urszula Krupa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar.”

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
kan uppnå de minskningsnivåer som enligt 
vissa vetenskapsmän anses nödvändiga för 
att undvika farliga klimatförändringar.”

Or. pl

Motivering

Det finns lika många vetenskapsmän som ifrågasätter legitimiteten och riktigheten i hypotesen 
om växthusgaser och därmed förknippade åtgärder.  Formuleringen i artikel 1, som framför 
endast en synvinkel, är tendentiös och osann ur ett vetenskapligt perspektiv, där hänsyn tas 
till helheten av åsikter om en viss företeelse. I ändringsförslaget formuleras denna punkt i 
enlighet med de polariserade åsikter som finns i ämnet.

Ändringsförslag 221
Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar.”

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar; 
samtidigt föreskrivs att hänsyn ska tas till 
medlemsstaternas framsteg i arbetet med 
att följa Kyotoprotokollet.”
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Or. en

Ändringsförslag 222
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar.”

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar; 
samtidigt föreskrivs att hänsyn ska tas till 
medlemsstaternas framsteg i arbetet med 
att följa Kyotoprotokollet.”

Or. en

Motivering

Direktivets mål ska i relevant utsträckning beakta de framsteg som medlemsstaterna har 
gjort, i förhållande till basåren, för att följa Kyotoprotokollet.

Ändringsförslag 223
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Tillämpningsområdet för 
direktiv 2003/87/EG måste också utökas 
till att omfatta de energiintensiva sektorer 
och undersektorer som klassificeras som 
indirekta utsläppskällor på grund av sin 
höga energiförbrukning. Dessa 
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energiintensiva sektorer och 
undersektorer som klassificeras som 
indirekta utsläppskällor kommer att 
specificeras senast den 31 december 2009.

Or. hu

Ändringsförslag 224
Patrick Louis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska undersöka 
villkoren för att LULUCF-verksamhet ska 
kunna inbegripas i direktiv 2003/87/EG 
och direktiv 2004/101/EG om ändring av 
direktiv 2003/87/EG mot bakgrund av de 
förslag som lades fram vid 
Balikonferensen och mot bakgrund av 
den tekniska utvecklingen. Kommissionen 
ska senast vid utgången av 2008 lägga 
fram ett lagstiftningsförslag i denna fråga 
för Europaparlamentet och rådet.
I detta förslag fastställs framför allt att 
projekt av typ LULUCF helt och hållet 
kan tas med i de ”projektmekanismer” 
(gemensamma initiativ och mekanismen 
för ren utveckling) som föreskrivs i 
Kyotoprotokollet, i vilket också ska ingå 
användningen av certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
uppstått som ett resultat av 
projektverksamhet inom ramen för det 
system som gemenskapen har vid den 
tidpunkt då ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringen träder i 
kraft. 

Or. fr
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Motivering

Vissa medlemsstater anklagar kommissionen för att inte tillräckligt väl ha motiverat sitt 
beslut att utelämna LULUCF-verksamhet ur systemet för handel med utsläppsrätter. I 
slutsatserna från Europeiska rådets möte uppmanas kommissionen att undersöka denna 
möjlighet. Europaparlamentet har också uppmanat kommissionen att undersöka samma
möjlighet. Om verksamhet av typ LULUCF togs med i utvecklingsländerna med hjälp av 
mekanismen för ren utveckling skulle detta innebära en betydande finansieringskälla som 
skulle kunna garantera skyddet av den biologiska mångfalden och återplanteringen av 
förstörda skogar.

Ändringsförslag 225
Urszula Krupa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 ska ändras på följande sätt: utgår
a) Led c skall ersättas med följande:
”c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och andra gasformiga 
beståndsdelar i atmosfären, både 
naturliga och antropogena, som 
absorberar och återkastar infraröd 
strålning,”
b) Led h ska ersättas med följande:
”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser efter 
det att den förteckning som avses i artikel 
11.1 har lämnats in till kommissionen,”.
c) Följande led ska läggas till:
”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
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avfallsgaser,
[u)] elproducent: en anläggning som den 
1 januari 2005 eller efter detta har 
producerat el för försäljning till tredje 
part och som endast omfattas av kategorin 
”El- eller värmeförsörjning” i bilaga I.”

Or. pl

Motivering

De nya definitioner som föreslås är för allmänna och omfattar ett alltför stor spektrum av 
ämnen som inte är av jämförbar art (växthusgaser) eller storleksordning (anläggningar som 
släpper ut gaser) och som inte har någon verklig påverkan på klimatförändringarna.

Ändringsförslag 226
Richard Seeber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Led c skall ersättas med följande: utgår
”c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och andra gasformiga 
beståndsdelar i atmosfären, både 
naturliga och antropogena, som 
absorberar och återkastar infraröd 
strålning,”

Or. en

Motivering

Vid avgränsningen av direktivets tillämpningsområde måste man fastställa en stabil ram för 
både industrin och medlemsstaterna. Förteckningen i bilaga II täcker alla ”Kyotogaser”. Det 
finns inga tillgängliga uppgifter om andra ”gasformiga beståndsdelar”. Därför bör den 
nuvarande definitionen behållas.
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Ändringsförslag 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Led c skall ersättas med följande: utgår
”c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och andra gasformiga 
beståndsdelar i atmosfären, både 
naturliga och antropogena, som 
absorberar och återkastar infraröd 
strålning,”

Or. en

Motivering

Definitionen från direktiv 2003/87/EG bör inte ändras eftersom man genom att använda en 
bredare definition kan orsaka svårigheter och förvirring vid genomförandet. Den definition 
som anges i direktiv 2003/87/EG bör därför behållas oförändrad.

Ändringsförslag 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

“c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och de gaser som anges i 
framtida internationella avtal,”

Or. en



AM\733272SV.doc 11/56 PE409.585v01-00

SV

Motivering

Förslagets definition av växthusgaser är för bred och öppen för tolkningar. För att 
säkerställa konsekvens i texten föreslås att definitionen bringas i överensstämmelse med 
Kyotoprotokollet, så att insatserna för att minska utsläppen blir mer effektiva.

Ändringsförslag 229
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och gaser som definieras som 
sådana inom ramen för framtida 
internationella avtal,”

Or. de

Motivering

Direktivet bör enbart gälla de växthusgaser som anges i Kyotoprotokollet. Den föreslagna 
lydelsen är så generell att den även skulle inbegripa t.ex. vattenånga. Det finns en risk för att 
detta i framtiden skulle leda till utsläppsminskningsmål som är för vaga och som även kräver 
betydande administrativa resurser.

Ändringsförslag 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Kapacitetsökningar bör behandlas på samma sätt som nya anläggningar. De anläggningar 
som har ökat sin kapacitet bör därför, om så är möjligt, tilldelas samma utsläppsrätter som 
nya deltagare. I annat fall kommer det att finnas incitament att bygga nya anläggningar 
snarare än att öka kapaciteten. En sådan utveckling skulle inte vara miljömässigt försvarbar. 
För att säkerställa en harmoniserad tolkning i hela EU av kapacitetsökningar kan en tydlig 
definition antas med hjälp av kommittéförfarandet när gemenskapsövergripande 
tilldelningsregler antas enligt artikel 10a.

Ändringsförslag 231
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Den nya definitionen av termen ”ny deltagare” är obegriplig. I det nuvarande direktivet har 
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man klokt nog gett utvidgningar av anläggningar samma betydelse som nya anläggningar. I 
några medlemsstater är det enbart de officiella licensieringsmetoderna eller en enskild 
tillståndsgivande myndighet som avgör huruvida en anläggning godkänns som ”utvidgning” 
eller ”ny anläggning”. Båda dessa fall måste behandlas på samma sätt i samband med 
handel med utsläppsrätter, åtminstone när det gäller gratis kvottilldelning. Den terminologi 
som för närvarande gäller bör därför behållas.

Ändringsförslag 232
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller 
förnyat tillstånd för utsläpp av 
växthusgaser på grund av en ändring av 
anläggningens art eller funktion eller en 
utvidgning av anläggningen eller en 
fysisk ändring som medför en avsevärd 
utökning av den befintliga anläggningens 
kapacitet, efter det att den förteckning som 
avses i artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen,”.

Or. en

Motivering

För att tillämpa principen om likabehandling och säkerställa lika villkor bör alla producenter 
ha rätt att få ett jämförbart antal gratistilldelade utsläppsrätter, utgående från ett 
effektivitetsmål (dvs. ett riktmärke), då de tar i bruk nya anläggningar eller ökar kapaciteten 
vid redan befintliga anläggningar. I kommissionens förslag begränsas gratistilldelningen att 
gälla endast i det förstnämnda fallet. Tack vare detta ändringsförslag främjas nedläggning av 
omoderna och ineffektiva anläggningar samt överföring av produktion till centraliserade 
moderna enheter där man drar nytta av stordriftsfördelar för att kunna klara av de stora 
investeringar som krävs.
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Ändringsförslag 233
Linda McAvan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller 
förnyat tillstånd för utsläpp av 
växthusgaser på grund av en väsentlig 
ändring av anläggningens art eller 
funktion eller en kapacitetsökning på 
minst […] %, efter det att den förteckning 
som avses i artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen,”.

Or. en

Motivering

Reserven för nya deltagare bör kunna användas vid utvidgningar av befintliga anläggningar, 
vilket är fallet i systemets nuvarande fas. Ett tröskelvärde för kapaciteten kommer att leda till 
att endast betydande utvidgningar kan komma i fråga.

Ändringsförslag 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller 
förnyat tillstånd för utsläpp av 
växthusgaser på grund av en ökning av 
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kommissionen,”. anläggningens produktionskapacitet med 
minst 20 %, efter det att den förteckning 
som avses i artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen,”.

Or. en

Motivering

Den definition av nya deltagare som anges i detta direktiv bör medföra en hög grad av 
trygghet och förutsägbarhet för industrin genom stöd till långsiktiga investeringar och 
anläggningar i obebyggda grönområden.

Ändringsförslag 235
Richard Seeber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Definitionen av ny deltagare måste även inbegripa förnyelse av tillstånd. De flesta av 
ansökningarna till reserven för nya deltagare gäller insatser för att förnya anläggningar. Den 
definition som föreslås av kommissionen skulle bidra till att de anläggningar som ska 
utvidgas i hög grad diskrimineras i förhållande till anläggningar i obebyggda grönområden. 
Syftet med ändringsförslaget är att bibehålla den nuvarande definitionen.
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Ändringsförslag 236
Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Definitionen av ”ny deltagare” ska även tillämpas vid kapacitetsutvidgningar. Om man 
behåller den nu gällande definitionen blir strategin mest effektiv samtidigt som innovationen 
inom de nuvarande processerna ökas.

Ändringsförslag 237
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Definitionen av ”ny deltagare” ska även tillämpas vid kapacitetsutvidgningar. Om man 
behåller den nu gällande definitionen blir strategin mest effektiv samtidigt som innovationen 
inom de nuvarande processerna ökas.

Ändringsförslag 238
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller 
förnyat tillstånd för utsläpp av 
växthusgaser på grund av en ändring av 
anläggningens art eller funktion, eller en
betydande utvidgning av anläggningen
eller av utnyttjandet av dess kapacitet, 
efter det att den förteckning som avses i 
artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen,”.

Or. fr

Motivering

De nya deltagare som för första gången har fått tillstånd för utsläpp av växthusgaser måste 
behandlas på samma sätt som dem som behöver ett förnyat tillstånd på grund av en 
betydande utvidgning av verksamheten. Denna definition, som användes under de två första 
perioderna för kvotdirektiven (2005–2007 och därefter 2008–2012) bör på nytt användas så 
att det inte uppstår skillnader i behandlingen av de nya deltagarna.  
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Ändringsförslag 239
Johannes Blokland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser efter 
det att den förteckning som avses i artikel 
11.1 har lämnats in till kommissionen, eller 
som har fått sitt tillstånd för utsläpp av 
växthusgaser förnyat på grund av en 
ökning av anläggningens 
produktionskapacitet med minst 10 %,”.

Or. en

Motivering

Begreppet ”ny deltagare” bör även omfatta anläggningar som har fått sitt tillstånd för 
växthusgasutsläpp förnyat till följd av en utvidgning av anläggningen.

Ändringsförslag 240
Antonio De Blasio

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som på grund av 
en ändring av anläggningens natur eller 
funktion eller en betydande 
kapacitetsökning har fått tillstånd för 
utsläpp av växthusgaser eller förnyat 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser, efter 
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det att den förteckning som avses i 
artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen,”.”

Or. hu

Ändringsförslag 241
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

I direktivförslaget specificeras inte hur kapacitetsökningar på befintliga anläggningar ska 
behandlas på lagligt sätt. Detta rättsliga kryphål måste täppas igen.

Ändringsförslag 242
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led [(t)]

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
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oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser,

oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar,

Or. hu

Ändringsförslag 243
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led [(t)]

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser,

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, för 
leverans till slutanvändare utanför den 
berörda förbränningsanläggningen,

Or. de

Motivering

Definitionen av ”förbränningsanläggning” måste uttryckligen gälla endast kraftverk. 
Däremot bör definitionen inte omfatta förbränningsutrustning på industrianläggningar. Detta 
skulle nämligen leda till att vissa branscher blir otidsenliga, vilket skulle strida mot den 
ändamålsenliga uppdelningen mellan energisektor och industri när det gäller 
tilldelningsreglerna.

Ändringsförslag 244
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led [(t)]
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser,

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, för 
leverans till slutanvändare utanför den 
berörda förbränningsanläggningen,

Or. de

Motivering

Definitionen av ”förbränningsanläggning” måste uttryckligen gälla endast kraftverk, i 
enlighet med kategorin ”el- och värmeförsörjning” i bilaga I till direktivet. Däremot bör 
definitionen inte omfatta även förbränningsutrustning på industrianläggningar. Detta skulle 
nämligen skapa en lucka i systemet samtidigt som vissa branscher skulle bli otidsenliga, vilket 
skulle strida mot den ändamålsenliga uppdelningen mellan energisektor och industri när det 
gäller tilldelningsreglerna.

Ändringsförslag 245
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led [(t)]

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser,

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär eller mobil teknisk enhet där 
bränslen oxideras och producerar värme 
eller mekanisk energi eller båda delar, och 
där det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser,

Or. en

Motivering

Tekniskt förtydligande.
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Ändringsförslag 246
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led [t)]

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser,

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser; återvinning av det slag som 
definierats i bilaga 2 B R 3 till 
direktiv 91/156/EEG ska undantas från 
definitionen av förbränningsanläggning,

Or. en

Motivering

Att främja återvinning är ett viktigt mål för EU. Om man tar med metallåtervinningsinsatser i 
utsläppshandelssystemet kan metallåtervinningen bli dyrare. Detta kan leda till mer export av 
värdefullt metallskrot och kan ge upphov till miljöförluster.

Ändringsförslag 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led [t)]

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
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verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser,

verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser; återvinning av det slag som 
definierats i bilaga 2 B R 3 till 
direktiv 91/156/EEG ska undantas från 
definitionen av förbränningsanläggning,

Or. en

Motivering

Ett av målen med EU:s politik är att främja återvinning och göra EU mer resurseffektivt. 
Därför är det meningslöst att ta med metallåtervinningsinsatser i ett system som kommer att 
försvåra dem och göra dem dyrare.

Ändringsförslag 248
Johannes Blokland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

[u)] elproducent: en anläggning som 
producerar el.”

Or. en

Motivering

Genom att begränsa definitionen till att omfatta enbart ”producerat el för försäljning till 
tredje part” snedvrider man konkurrensen mellan producenter som säljer till marknaden och 
oberoende producenter inom industrin. Man bör förhindra att oberoende producenter 
behandlas på annat sätt.  
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Ändringsförslag 249
Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

El produceras också i industrianläggningar där produktionen helt eller delvis går till att 
täcka anläggningarnas egna behov. Den definition som ingår i förslaget gör på ett obefogat 
sätt åtskillnad mellan olika operatörer och bäddar för störningar i konkurrensen på 
elproduktionsmarknaden och för olikheter i de detaljerade lösningarna för de enskilda 
producenterna och i samband med t.ex. utsläppsövervakning.

Ändringsförslag 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

[u)] elproducent: en anläggning som den 1 
januari 2005 eller efter detta har producerat 
el för försäljning till tredje part och som 
endast omfattas av kategorin ”El- eller 
värmeförsörjning” i bilaga I. Leveranserna 
av el med inmatningspriser ska inte 
betraktas som försäljning till tredje part, 
såvida inte inmatningspriserna innehåller 
en justeringsmekanism som gör det 
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möjligt att täcka utgifterna för 
koldioxidkvoter.”

Or. en

Motivering

Det föreslagna systemet (fullständig utauktionering) för kraftvärmeproducerad el är bara 
befogat i de fall då kostnaderna kan överföras till elpriserna. Om detta inte är fallet skulle en 
fullständig utauktionering av kraftvärme vara skadlig för denna el och inverka menligt på 
kraftvärmeutvecklingen och ge företräde för system som tillåter större koldioxidutsläpp. Det 
skulle vara orättvist att göra elproduktionen till föremål för en fullständig utauktionering så 
länge elen säljs med inmatningspriser som inte kan överföras till elpriserna.

Ändringsförslag 251
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] elintensiva företag: driftenheter enligt 
bilaga I.4a,”

Or. de

Motivering

Bilaga I.4a (ny) innehåller en förteckning över elintensiva företag som kostnadsfritt ska 
tilldelas rätter att släppa ut indirekta utsläpp. För att göra texten konsekvent är det 
nödvändigt att hänvisa till förteckningen över elintensiva företag i bilaga I.4a (ny) när det 
gäller artikel 10 b.

Ändringsförslag 252
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led (c)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led [(v)] (new)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] Gold Standard-projekt: 
CDM/JI-projekt och därav avledda 
CER/ERU-projekt som uppfyller alla 
kriterier i FN:s klimatkonvention 
(UNFCCC), särskilt 
additionalitetskriteriet,

Or. en

Motivering

För att se till att utsläppsminskningscertifikat beviljas på ett miljömässigt försvarbart sätt och 
undvika missbruk måste termen ”Gold Standard” definieras och anpassas till FN:s 
standarder.

Ändringsförslag 253
Johannes Blokland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] projekt av typen Gold Standard: 
projekt som uppfyller de standarder som 
utarbetats av Gold Standard Foundation,

Or. en

Motivering

”Gold Standard” kommer att användas för att hänvisa till kriterier som används för att 
definiera projekt av hög kvalitet, dvs. projekt som utan tvivel uppfyller 
additionalitetsprincipen och bidrar till en hållbar utveckling. Därför är det nödvändigt att 
klart definiera vad som menas med Gold Standard. 
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Ändringsförslag 254
Johannes Blokland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[w)] koldioxidläckage: produktion som 
direkt berörs av detta direktiv flyttas ut ur 
EU. Detta kan ske genom utflyttning av 
anläggningar, varvid koldioxidläckage 
sker oberoende av den nya anläggningens 
relativa effektivitet jämfört med den 
anläggning som ersätts i EU, eller genom 
importersättning när europeiska 
produkter ersätts av utländska varor som 
produceras vid anläggningar med större 
koldioxidmängd,

Or. en

Motivering

Termen ”koldioxidläckage” nämns i direktivet utan att klart definieras. Det är viktigt att 
klargöra när koldioxidläckage förekommer och att tydliggöra vilken roll anläggningarnas 
relativa koldioxidmängd spelar. Det bör dock påpekas att all utlokalisering av 
produktionsverksamhet från EU till regioner som inte anges i bilaga I kommer att leda till 
koldioxidläckage, såvida inte taket sänks, eftersom andra anläggningar kommer att uppfylla 
kvoten.

Ändringsförslag 255
Anders Wijkman

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] koldioxidläckage: utflyttning av 
produktionen till anläggningar som har 
en högre nettomängd koldioxid och som 
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ligger utanför EU:s gränser; utflyttningen 
har ett direkt samband med de ökande 
produktionskostnader som är en följd av 
genomförandet av detta direktiv,

Or. en

Ändringsförslag 256
Pilar Ayuso

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] externaliserad anläggning: 
anläggning som ägs och/eller drivs av 
tredje part som fyller en funktion som 
alternativt kan tillhandahållas av en 
intern produktionsverksamhet som är 
integrerad i den ekonomiska sektorns 
produktionsprocess,

Or. en

Motivering

Termen ”externaliserad anläggning” bör definieras så att man undviker att dessa 
anläggningar omfattas av olika tilldelningsmetoder och därmed olika kostnader som är högre 
än kostnaderna för den interna produktionen i de sektorer som de levererar till.

Ändringsförslag 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led [(v)] (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] tillfällig certifierad 
utsläppsminskning eller tCER: en 
räkneenhet som utfärdats genom 
skogsplanterings- eller 
återbeskogningsverksamhet och som 
upphör att gälla vid utgången av den 
åtagandeperiod som följer efter den 
åtagandeperiod under vilken 
räkneenheten utfärdats i enlighet med 
artikel 12 i Kyotoprotokollet och de beslut 
som antagits i enlighet med 
Kyotoprotokollet,

Or. en

Ändringsförslag 258
Patrick Louis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] tillfällig certifierad 
utsläppsminskning (tCER): en räkneenhet 
som utfärdats med stöd av utförd 
återbeskogning eller beskogning och som 
upphör att gälla vid utgången av den 
åtagandeperiod som följer efter den 
åtagandeperiod under vilken 
räkneenheten utfärdats i enlighet med 
artikel 12 i Kyotoprotokollet och besluten 
rörande UNFCCC och Kyotoprotokollet,”

Or. fr

Motivering

Risken för att skogen inte ska bli bestående behandlas i förfarandet med mekanismen för ren 
utveckling med hjälp av tillfälliga tillgodohavanden. Vid partskonferensen i Milano 2003 
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fastställdes det hur dessa skulle fungera (beslut nr 19 från den nionde partskonferensen). 

Ändringsförslag 259
Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] sektorer där det föreligger betydande 
risk för koldioxidläckage: sektorer som 
identifierats i enlighet med kriterierna i 
artikel 10a.9 och som förtecknats i 
bilaga Ia,

Or. en

Motivering

Precisering av de berörda sektorerna med hänvisning till kriterierna och den nya bilagan.

Ändringsförslag 260
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] sektorer där det föreligger betydande 
risk för koldioxidläckage: sektorer som 
identifierats i enlighet med kriterierna i 
artikel 10a.9 och som förtecknats i 
bilaga Ia,

Or. en



AM\733272SV.doc 31/56 PE409.585v01-00

SV

Motivering

Precisering av de berörda sektorerna med hänvisning till kriterierna och den nya bilagan.

Ändringsförslag 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[(v)] sektorer där det föreligger betydande 
risk för koldioxidläckage: sektorer som 
identifierats i enlighet med kriterierna i 
artikel 10a.9 och som förtecknats i 
bilaga Ia till detta direktiv,

Or. pl

Motivering

Denna ändring sker i anslutning till ändringsförslagen till artikel 10a9 och bilaga 1a (ny).

Ändringsförslag 262
Irena Belohorská

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[v)] sektorer där det föreligger betydande 
risk för koldioxidläckage: sektorer som 
identifierats i enlighet med kriterierna i 
artikel 10a.9 och som förtecknats i 
bilaga Ia,

Or. en
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Motivering

Precisering av de berörda sektorerna med hänvisning till kriterierna och den nya bilagan.

Ändringsförslag 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 3c.2 ska ersättas med 
följande:
”2. För 2013 och för varje påföljande år 
ska det sammanlagda antalet 
utsläppsrätter som ska tilldelas 
luftfartygsoperatörer minska från 95 % 
enligt den linjära minskningsfaktor som 
definieras i artikel 9.”

Or. en

Ändringsförslag 264
Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 3c.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Från och med den 1 januari 2013 ska 
det sammanlagda antalet utsläppsrätter 
som ska tilldelas luftfartygsoperatörer 
motsvara 95 % av den historiska 
utsläppsmängden från 
luftfartsverksamhet; denna 
utsläppsmängd ska justeras efter den 
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linjära faktor som framgår av artikel 9 
under varje påföljande år.”

Or. en

Motivering

I avtalet mellan rådet och parlamentet om att låta luftfarten omfattas av 
utsläppshandelssystemet slås det fast att taket kan justeras i samband med en allmän översyn. 
Luftfart bör behandlas på samma sätt som alla övriga sektorer under den andra perioden. 
Därför bör den linjära faktorn också gälla för luftfart. 

Ändringsförslag 265
Peter Liese, Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 3d.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–5 i 
denna artikel [och artikel 3c.2] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i 
punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020. Från 2014 ska gratis 
tilldelning till luftfartsoperatörer enligt 
denna punkt minska med samma antal 
utsläppsrätter varje år för att helt upphöra 
år 2020.”

Or. en

Motivering

Denna text ligger i linje med avtalet mellan rådet och parlamentet om att ta med luftfarten i 
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utsläppshandelssystemet. Enligt avtalet kan utauktioneringens storlek ökas inom ramen för 
den allmänna översynen. De ledamöter som har lagt fram detta ändringsförslag hänvisar till 
denna möjlighet och stöder den idé som kommissionen lade fram i den allmänna översynen.

Ändringsförslag 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Artikel 3d.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Från den 1 januari 2013 ska luftfart, 
när det gäller utauktionering, behandlas 
på samma villkor som elproducenter.”

Or. en

Motivering

Luftfartssektorn kommer att kunna se till att merparten av utgifterna för utsläppsrätter läggs 
på konsumenten. För att undvika oväntade vinster och skapa överensstämmelse med 
parlamentets ståndpunkt från första behandlingen om införande av luftfartssektorn i 
utsläppshandelssystemet föreslås det att luftfart ska behandlas på samma sätt som 
elproducenter när det gäller utauktionering av utsläppsrätter från och med 2013.
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Ändringsförslag 267
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Tillstånd för utsläpp av växthusgaser

Medlemsstaterna skall från och med den 
1 januari 2005 se till att inga 
anläggningar bedriver sådan 
verksamhet som anges i bilaga I och som 
resulterar i utsläpp som angetts för den 
verksamheten, såvida inte 
verksamhetsutövaren har ett tillstånd 
som utfärdats av en behörig myndighet i 
enlighet med artiklarna 5 och 6 eller 
anläggningen är […] undantagen från 
gemenskapens system enligt artikel 27.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring av direktiv 2003/87/EG av en artikel som inte ändrades i 
kommissionens förslag. Det klargörs att undantagen för små anläggningar enligt artikel 27 
inte längre kommer att vara tillfälliga utan permanenta i fas III.
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Ändringsförslag 268
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”d) Planerade åtgärder för att övervaka 
och rapportera utsläpp i enlighet med den 
förordning som avses i artikel 14.”

”d) En övervakningsplan och andra 
åtgärder som uppfyller kraven i enlighet 
med den förordning som avses i artikel 
14.”

Or. en

Motivering

Övervakningsplanen är en central juridisk förutsättning för tillstånd för utsläpp av 
växthusgaser. Planen bör därför ingå i artikel 5 i direktivet om utsläppshandelssystemet. Den 
ska uppfylla de krav som uppställts för de nya övervaknings- och 
rapporteringsbestämmelserna i artikel 14.

Ändringsförslag 269
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I artikel 6.1 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

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

Or. en
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Motivering

Det är meningslöst att införa nya skyldigheter för de behöriga myndigheterna när det gäller 
översyn av tillstånd för utsläpp av växthusgaser. Översynerna uppdateras i medlemsstaterna 
när det inträffar en väsentlig ändring av produktionsformen eller en modernisering av 
anläggningen, etc.

Ändringsförslag 270
Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I artikel 6.1 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

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

Or. en

Motivering

Det är meningslöst att införa nya skyldigheter för de behöriga myndigheterna när det gäller 
översyn av tillstånd för utsläpp av växthusgaser. Översynerna uppdateras i medlemsstaterna 
när det inträffar en väsentlig ändring av produktionsformen eller en modernisering av 
anläggningen, etc.
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Ändringsförslag 271
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 9 utgår
Sammanlagd kvantitet utsläppsrätter i 

gemenskapen
Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.
Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen offentliggöra den absoluta 
kvantiteten utsläppsrätter för 2013, 
baserat på den totala kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdats av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 2008–
2012.
Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025.

Or. pl

Motivering

En linjär minskning av kvantiteten utsläppsrätter skulle förorsaka en linjär ökning av 
kostnaderna för samhället och medlemsstaternas ekonomi.  I en situation med ökade bränsle-
och livsmedelspriser blir bara effekten att samhällena görs betydligt fattigare.
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Ändringsförslag 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012. 
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor jämfört med den genomsnittliga 
totala årliga kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012. Den linjära faktorn ska 
fastställas i syfte att uppfylla 
målsättningen om att senast 2020 minska 
växthusgasutsläppen i hela gemenskapen 
med minst 40 % under utsläppsnivåerna 
1990, varvid de sektorer som omfattas av 
gemenskapens system ska stå för två 
tredjedelar av utsläppsminskningen. 
Utsläppsnivåerna för 2005 ska utgöra 
basen för beräkningen av insatserna. 
Kommissionen ska offentliggöra den 
linjära faktorn senast den 30 juni 2010.

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2015, för att se till att EU 
handlar i överensstämmelse med de 
senaste vetenskapliga rönen om en 
hållbar utsläppsnivå.
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Or. en

Motivering

Tills helt nyligen var forskarna eniga om att 450 ppm var en säker gräns för att undvika de 
värsta effekterna av klimatförändringarna medan nya rön nu visar att den kritiska nivån 
startar redan vid 350 ppm. Detta skulle innebära en minskning av växthusgasutsläppen med 
minst 60 % före 2030 och med 100 % före 2050. För att minskningarna ska uppnås på ett 
förutsägbart och kostnadseffektivt sätt måste målen att minska utsläppen före 2020 vara mer 
ambitiösa.

Ändringsförslag 273
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 2 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025. Om FN:s klimatpanel 
drar slutsatsen att klimatförändringarna 
sker snabbare än förväntat ska 
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kommissionen omedelbart genomföra en 
översyn och om så krävs föreslå en 
justering av den linjära faktorn.

Or. en

Motivering

På Bali var åsikten att industriländerna fram till 2020 skulle minska sina växthusgasutsläpp 
med 25–40 % jämfört med 1990 års nivåer. För att detta mål ska kunna uppnås bör EU:s 
utsläppshandelssystem starta med en minskning på 25 % år 2020 (jämfört med 2005 års 
nivåer), som sedan kan justeras till 30 % inom ramen för ett internationellt avtal för perioden 
efter 2012. Detta innebär att den linjära faktorn bör justeras till 2 % (1,74 x 25/21). Steget 
från 25 % till 30 % skulle då vara relativt lätt att ta jämfört med steget från 20 % till 30 %. 
Faktorn bör ses över så snart som de nya slutsatserna från FN:s klimatpanel visar att detta är 
nödvändigt.

Ändringsförslag 274
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013 och fram till 2020, ska 
minska linjärt med början i mitten av 
perioden 2008–2012. Kvantiteten ska 
minska enligt en linjär faktor på 1,74 % 
jämfört med den genomsnittliga totala 
årliga kvantitet utsläppsrätter som utfärdas 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med
kommissionens beslut om de nationella 

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
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fördelningsplanerna för perioden 2008–
2012.

fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn för den följande perioden senast 
2016.

Or. en

Motivering

Direktivet bör innehålla spelreglerna för den kommande perioden 2013–2020. Perioden efter 
2020 bör baseras på en översyn som utarbetas via medbeslutandeförfarandet. Den linjära 
faktorn bör inte fastställas för tiden efter 2020. Slutet på perioden för fastställande av taket 
ska framgå av slutet på perioden. Efter 2020 bör översynen av bördorna för den industri som 
berörs av utsläppshandelssystemet börja tidigt. 

Ändringsförslag 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012. 
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor jämfört med den genomsnittliga 
totala årliga kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012. Den linjära faktorn ska 
fastställas i syfte att uppfylla 
målsättningen om att senast 2020 minska 
växthusgasutsläppen i hela gemenskapen 
med 30 % under utsläppsnivåerna 1990, 
varvid de sektorer som omfattas av 
gemenskapens system ska stå för två 
tredjedelar av utsläppsminskningen. 
Utsläppsnivåerna för 2005 ska utgöra 
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basen för beräkningen av insatserna. 
Kommissionen ska offentliggöra den 
linjära faktorn senast den 30 juni 2010.
Om inget internationellt avtal om 
klimatförändringar sluts som leder till 
obligatoriska nivåer för 
växthusgasutsläpp år 2020 motsvarande 
de minskningar som Europeiska rådet 
beslutat om, ska den linjära faktorn 
sänkas så att den motsvarar 
gemenskapens mål att år 2020 ha sänkt 
växthusgasutsläppen till en nivå som är 
20 procent lägre än nivån för 1990; de 
sektorer som omfattas av gemenskapens 
system ska stå för två tredjedelar av 
utsläppsminskningen. Utsläppsnivåerna 
för 2005 ska utgöra basen för 
beräkningen av insatserna. 

Or. en

Motivering

EU bör föreslå en minskning av växthusgasutsläppen med 30 % av utsläppsnivån 1990. Syftet 
bör vara att få till stånd ett effektivt internationellt avtal om klimatförändringar. Om det inte 
går att komma fram till ett internationellt avtal kan utsläppshandelssystemets tak sänkas så 
att det stämmer överens med målsättningen att minska växthusgasutsläppen med 20 % i 
förhållande till utsläppsnivån 1990.

Ändringsförslag 276
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012. 
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor jämfört med den genomsnittliga 
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genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

totala årliga kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012. Den linjära faktorn ska 
fastställas i syfte att uppfylla 
målsättningen om att senast 2020 minska 
växthusgasutsläppen i hela gemenskapen 
med 30 % under utsläppsnivåerna 1990, 
varvid de sektorer som omfattas av 
gemenskapens system ska stå för två 
tredjedelar av utsläppsminskningen. 
Utsläppsnivåerna för 2005 ska utgöra 
basen för beräkningen av insatserna. 
Kommissionen ska offentliggöra den 
linjära faktorn senast den 30 juni 2010.

Or. en

Motivering

På Balikonferensen åtog sig EU att åstadkomma en intern utsläppsminskning på 25–40 %. 
Vetenskapliga rön visar att EU bör föreslå ett mer realistiskt minskningsmål för att få till 
stånd ett effektivt internationellt avtal om klimatförändringar och för att undvika farliga 
klimatförändringar.

Ändringsförslag 277
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012. 
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor jämfört med den genomsnittliga 
totala årliga kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
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kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012. Den linjära faktorn ska 
fastställas i syfte att uppfylla 
målsättningen om att senast 2020 minska 
växthusgasutsläppen i hela gemenskapen 
med 30 % under utsläppsnivåerna 1990, 
varvid de sektorer som omfattas av 
gemenskapens system ska stå för två 
tredjedelar av utsläppsminskningen. 
Utsläppsnivåerna för 2005 ska utgöra 
basen för beräkningen av insatserna.  
Kommissionen ska offentliggöra den 
linjära faktorn senast den 30 juni 2010.

Or. en

Motivering

EU bör föreslå en minskning av växthusgasutsläppen på 30 % av utsläppsnivån 1990. Syftet 
bör vara att få till stånd ett effektivt internationellt avtal om klimatförändringar.

Ändringsförslag 278
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012. 
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor jämfört med den genomsnittliga 
totala årliga kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012. Den linjära faktorn ska 
fastställas i syfte att uppfylla 
målsättningen om att senast 2020 minska 
växthusgasutsläppen i hela gemenskapen 
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med 30 % under utsläppsnivåerna 1990. 
Vid beräkningen av faktorn ska hänsyn 
tas till de ytterligare insatser som gjorts i 
sektorer som inte omfattas av 
gemenskapens system och i 
luftfartssektorn. Utsläppsnivåerna 
för 2005 ska utgöra basen för 
beräkningen av insatserna. 
Kommissionen ska offentliggöra den 
linjära faktorn senast den 30 juni 2010.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag svarar mot ett ändringsförslag om taket för luftfart och ett 
ändringsförslag om en höjd ambitionsnivå när det gäller fördelningen av insatsbördan. 
Kommissionen förslag innebär att en alltför stor del av den relativa bördan läggs på de 
sektorer som hittills omfattats av utsläppshandelssystemet och att en alltför liten del av den 
relativa bördan läggs på luftfartssektorn och de sektorer som inte omfattas av systemet. Detta 
framgår särskilt tydligt av 30 %-scenariet.

Ändringsförslag 279
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012. 
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor motsvarande två tredjedelar av de 
samlade insatserna för att minska 
utsläppen med 30 % i gemenskapen fram 
till 2020 och ska fastställas i förhållande 
till den genomsnittliga totala årliga 
kvantitet utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
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fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Or. en

Motivering

Scenariot för IPPC:s fjärde bedömningsrapport, som skulle innebära en sannolikhet på 50 % 
att temperaturhöjningen ligger kvar på +2°C, förutsätter att industriländerna år 2020 har 
minskat sina utsläpp med 25–40 % jämfört med 1990 och att de verksamheter som inte 
omfattas av bilaga I genomgår omfattande förändringar. Minskningarna kommer att bli mer 
kostsamma ju längre tiden går och därför bör EU fastställa det inledande målet för nationella 
minskningar till 30 %.

Ändringsförslag 280
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013 och fram till 2020, ska 
minska linjärt med början i mitten av 
perioden 2008–2012. Kvantiteten ska 
minska enligt en linjär faktor på 1,74 % 
jämfört med den genomsnittliga totala 
årliga kvantitet utsläppsrätter som utfärdas 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Or. en
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Ändringsförslag 281
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013 och fram till 2020, ska 
minska linjärt med början i mitten av 
perioden 2008–2012. Kvantiteten ska 
minska enligt en linjär faktor på 1,74 % 
jämfört med den genomsnittliga totala 
årliga kvantitet utsläppsrätter som utfärdas 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Or. en

Ändringsförslag 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Senast den 30 december 2010 ska 
kommissionen offentliggöra den absoluta 
kvantiteten utsläppsrätter för 2013, baserat 
på den totala kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdats av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om de 
nationella fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Or. en
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Motivering

För att säkra en rimlig grad av trygghet och förutsägbarhet för branschen bör man så snart 
som möjligt tillkännage hur många tillstånd som medlemsstaterna ska utfärda enligt de 
nationella fördelningsplanerna för 2008–2012. Därför måste detta datum tidigareläggas.

Ändringsförslag 283
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
eller kommer att utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring som har till mål att se till att kommissionen inte måste vänta på 
att alla utsläppsrätterna har utfärdats under fas II innan man kan offentliggöra den absoluta 
kvantiteten utsläppsrätter för 2013.

Ändringsförslag 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2016.

Or. en

Motivering

Den linjära faktorn bör efter halva den tredje handelsperioden ses över mot bakgrund av 
potentialen för skadebegränsning och kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2016.

Or. en

Motivering

Den linjära faktorn bör efter halva den tredje handelsperioden ses över mot bakgrund av 
potentialen för skadebegränsning och kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2020.

Or. en

Motivering

Det är mer ändamålsenligt att se över den linjära faktorn innan den nya perioden inleds. År 
2020 kommer det att finnas ny information som gör det möjligt för oss att avgöra huruvida 
det är nödvändigt/realistiskt att upprätta en striktare plan för att minska utsläppen. Det finns 
ingen anledning att vänta till 2025.

Ändringsförslag 287
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn vart femte år på grundval av de 
senaste vetenskapliga rönen för att se till 
att faktorn är anpassad efter målet att 
bekämpa klimatförändringar.

Or. el

Motivering

Vart femte år släpper FN:s miljöpanel en rapport om de senaste vetenskapliga rönen om 
klimatförändringar. För att se till att målet att minska utsläppen på EU-nivå anpassas efter 
relevanta vetenskapliga rön bör den linjära faktorn ses över vart femte år.
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Ändringsförslag 288
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 9a utgår

Justering av den sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter i gemenskapen

1. För anläggningar som fick tillträde till 
gemenskapssystemet under perioden 
2008-2012 i enlighet med artikel 24.1, ska 
den kvantitet utsläppsrätter som utfärdas 
från och med den 1 januari 2013 justeras 
så att den återspeglar den genomsnittliga 
årliga kvantiteten utsläppsrätter som 
utfärdades för dessa anläggningar under 
tillträdesperioden, justerad med den 
linjära faktor som anges i artikel 9.
2. När det gäller anläggningar som får 
tillträde till gemenskapssystemet först från 
och med 2013 ska medlemsstaterna se till 
att anläggningarnas operatörer till 
lämplig behörig myndighet lämnar in 
verifierade utsläppsdata så att dessa kan 
beaktas med avseende på den kvantitet 
utsläppsrätter som ska utfärdas.
Alla sådana data ska senast den 30 april 
2010 lämnas in till den behöriga 
myndigheten i enlighet med bestämmelser 
som antas i enlighet med artikel 14.1.
Om inlämnade data har bestyrkts på ett 
tillfredsställande sätt ska den behöriga 
myndigheten meddela kommissionen detta 
senast den 30 juni 2010, och den kvantitet 
utsläppsrätter som ska utfärdas, justerad 
med den linjära faktor som anges i artikel 
9, ska justeras i enlighet med detta.
3. Kommissionen ska offentliggöra de 
justerade kvantiteter som avses i 
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punkterna 1 och 2.”

Or. pl

Motivering

En linjär minskning av kvantiteten utsläppsrätter skulle förorsaka en linjär ökning av 
kostnaderna för samhället och medlemsstaternas ekonomi.  I en situation med ökade bränsle-
och livsmedelspriser blir bara effekten att samhällena görs betydligt fattigare. Denna effekt 
kommer att förvärras ytterligare genom att aktörerna i stor skala kommer att tas med i 
gemenskapssystemet efter 2013.

Ändringsförslag 289
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska offentliggöra de 
justerade kvantiteter som avses i punkterna 
1 och 2.”

3. För anläggningar som utesluts från 
gemenskapens system i enlighet med 
artikel 27 eller på grund av nedläggning 
ska den totala kvantiteten utsläppsrätter 
minska i motsvarande grad.
Kommissionen ska offentliggöra de 
justerade kvantiteter som avses i punkterna 
1 och 2.”

Or. en

Motivering

Om anläggningar undantas från gemenskapens system måste kvantiteten utsläppsrätter 
minska i motsvarande grad för att garantera systemets tak.
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Ändringsförslag 290
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska offentliggöra de 
justerade kvantiteter som avses i 
punkterna 1 och 2.”

3. Kommissionen ska senast den 
30 september 2010 offentliggöra de 
justerade kvantiteter som avses i 
punkterna 1 och 2.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring som syftar till att slå fast det datum då kommissionen senast ska 
ha offentliggjort de uppgifter som medlemsstaterna har sänt in beträffande de anläggningar 
som valts under loppet av fas II eller som inkluderats från och med 2013.

Ändringsförslag 291
Thomas Ulmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om kvantiteten utsläppsrätter som 
därutöver tilldelas operatörer inom en 
specifik sektor, till följd av 
produktionsökning i enlighet med den 
andra meningen i artikel 10a.2, 
överskrider kvantiteten utsläppsrätter som 
returneras av operatörer i denna sektor på 
grund av reducerad minskning till följd av 
justeringarna i efterhand, ska 
riktmärkena för denna specifika sektor 
reduceras under året som följer på det år 
då obalansen uppträdde, i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
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som avses i artikel [23.3] på ett sätt som 
garanterar en övergripande 
utsläppsminskning inom ramen för 
artikel 9. För detta ändamål ska de 
behöriga myndigheterna senast den 
30 april varje år meddela kommissionen 
huruvida kvantiteten utsläppsrätter 
överskridits. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 292
Linda McAvan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För anläggningar som undantas från 
gemenskapens system enligt artikel 27 ska 
den kvantitet utsläppsrätter som tilldelas 
från och med den 1 januari 2013 justeras 
nedåt med en kvantitet som motsvarar de 
totala genomsnittliga verifierade 
utsläppen från dessa anläggningar under
perioden 2005–2007 minus 21 % av dessa 
utsläpp; denna kvantitet svarar mot de 
minskningar som krävs av anläggningar 
enligt gemenskapens system för att uppnå 
en minskning av växthusgasutsläpp på 
minst 20 % under utsläppsnivån 1990. 
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Om det ingåtts ett internationellt avtal om 
klimatförändringar ska den kvantitet 
kvoter som justeras nedåt enligt detta 
stycke minskas för att avspegla den 
reviderade minskningen av 
växthusgasutsläppen under 
utsläppsnivån 1990.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med ändringsförslaget till artikel 27, som höjer 
utsläppströskeln till 25 000 ton. Härigenom kommer 6 300 (snarare än 4 200) små 
anläggningar att slippa systemets administrativa bördor. Däremot tas endast 2,4 % av de 
totala utsläppen bort. Ett ändringsförslag till artikel 9a krävs för att göra en motsvarande 
justering nedåt av det övergripande taket. 
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