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Ændringsforslag 363
Jens Holm

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a udgår
Midlertidige fællesskabsregler for 

samordnet gratis tildeling
1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og til 
emissionsreduktioner ved at tage hensyn 
til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion.
Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
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kun sker gratis tildeling, hvor dette er 
fuldt berettiget på baggrund af aftalen.
2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.
3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan 
elproducerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.
4. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som udfører 
aktiviteter i 2013 og har fået tildelt gratis 
kvoter i perioden 2008 til 2012, må ikke 
udgøre en større andel af hele 
Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.
5. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005 2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.
6. Fem procent af den samlede mængde 
fællesskabskvoter, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 9 og 9a i 
perioden 2013 2020, sættes til side til 
nytilkomne, jf. de regler, der vedtages i 
henhold til stk. 1.
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Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.
Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes 
elproduktion.
7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], 
i 2013 udgøre 80 % af den mængde, der 
er fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.
8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.
9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år 
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende 
sektor eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:
a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne
b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at 
anvende de mest effektive teknikker
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c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence
d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.
Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs 
lønsomhed.

Or. en

Begrundelse

Fuld auktionering bør straks indføres som den normale procedure, da gratis kvoter ikke giver 
det rette incitament til at sikre, at virksomhederne minimerer de negative miljøvirkninger af 
deres aktiviteter. Foranstaltninger til hindring af kulstoflækage er ønskelige, men kræver ikke 
gratis kvoter til industrier, der er blandt de største drivhusgasemittenter.

Ændringsforslag 364
Caroline Lucas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlertidige fællesskabsregler for 
samordnet gratis tildeling

Krav om importtilladelse

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger, hvori man 
kræver, at importørerne overdrager kvoter
med hensyn til importerede 
energiintensive produkter, til Fællesskabet 
med sigte på en ensartet tildeling, hvor 
disse sektorer ikke modtager gratis kvoter 
inden for fællesskabssystemet.
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Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at anlæg fra Fællesskabet, der ikke 
modtager gratis tildeling og i betydelig 
grad er kulstoflækagetruede, og anlæg fra 
tredjelande har lige vilkår.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun indføres krav om importtilladelse, 
hvor dette er fuldt berettiget på baggrund af 
aftalen.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Fra 2013 finder kravet om 
importtilladelse anvendelse for varer, der i 
henhold til stk. 5 bestemmes som i 
betydelig grad værende udsat for en risiko 
for kulstoflækage eller for international 
konkurrence, indtil andre lande og 
administrative enheder omfattes af 
bindende og kontrollerbare 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissionerne. Importørerne 
pålægges at returnere kvoter, hvis:

a) Kommissionen i henhold til proceduren 
i artikel 23, stk. 2), afgør, at landet eller 
den administrative enhed, hvor varerne 
fremstilles, ikke skal iværksætte bindende 
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og kontrollerbare foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissioner, og

b) Der er fastlagt en metodologi for 
sådanne varer i henhold til stk. 3.
Kravet om importtilladelse finder ikke 
anvendelse på import af varer fremstillet i 
lande eller administrative enheder, der er 
knyttet til fælleskabsordningen i henhold 
til artikel 25.

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

3. Kommissionen beregner 
gennemsnitsniveauet for 
drivhusgasemissioner som følge af 
produktion af individuelle varer eller 
kategorier af varer i hele Fællesskabet og 
tager hensyn til oplysninger fra 
uafhængigt kontrollerede rapporter i 
henhold til artikel 14 og alle relevante 
emissioner, som er omfattet af 
fælleskabsordningen.

4. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som udfører 
aktiviteter i 2013 og har fået tildelt gratis 
kvoter i perioden 2008 til 2012, må ikke 
udgøre en større andel af hele 
Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

4. For at lette udarbejdelsen af 
metodologier i henhold til stk. 3 kan 
Kommissionen i sine forordninger, som 
vedtages i henhold til artikel 14 og 15, 
opstille krav om, at driftslederne skal 
rapportere om produktion af varer, og at 
rapporterne om disse oplysninger skal 
kontrolleres af en uafhængig instans.

5. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005 2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Importører af varer, der er omfattet af 
stk. 1, skal udarbejde en skriftlig 
erklæring vedrørende importerne. I den 
skriftlige erklæring bekræftes det, at et 
tilstrækkeligt antal kvoter fastlagt i 
henhold til stk. 3 er blevet overdraget i 
Fællesskabets register over varer til 
import i henhold til specifikke 
administrative procedurer, der fastlægges 
i Kommissionens forordninger.
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6. Fem procent af den samlede mængde 
fællesskabskvoter, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 9 og 9a i 
perioden 2013 2020, sættes til side til 
nytilkomne, jf. de regler, der vedtages i 
henhold til stk. 1.

6. Kravet om importtilladelse kan opfyldes 
med EU-kvoter eller med kvoter fra et 
tredjelands emissionshandelsordning, der 
anerkendes som værende lige så streng 
som fællesskabsordningen.

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.
Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes 
elproduktion.
7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], 
i 2013 udgøre 80 % af den mængde, der 
er fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

7. Alle bestemmelser og 
gennemførelsesforanstaltninger 
vedrørende kravet om importtilladelser 
vedtages af Kommissionen efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
23, stk. 3 og gennemføres senest den 1. 
januar 2012.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.
9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert år
derefter fastlægger Kommissionen, under 
hensyntagen til den dokumentation, der 
fremlægges af interessenterne, de sektorer 
og varer, der er omhandlet i stk. 2.

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

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

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

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

kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende:

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering har medført en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne,

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

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

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

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

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

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

Or. en

Begrundelse

Prisen på CO2 bør til fulde indregnes i produktpriserne for at lede markedet i retning af et 
mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forstyrrer markedsmekanismens funktion, mens 
man med en fuldstændig auktionering undgår et stort bureaukrati og belønner dem, der klarer 
sig bedst, på den mest effektive måde. Kulstoflækager og illoyal konkurrence for den 
europæiske produktion fra lande, der ikke har forpligtet sig til omfattende internationale 
aftaler om klimaændringer, bør udlignes gennem krav om importtilladelse for kvoter.
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Ændringsforslag 365
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlertidige fællesskabsregler for 
samordnet gratis tildeling

Samordnet gratis tildeling for at nedsætte 
risikoen for kulstoflækage i tilfælde af, at 
der ikke indgås en international aftale

Or. en

Ændringsforslag 366
Johannes Blokland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter, medmindre der er 
indgået en international aftale til den tid. 
Der gives kun gratis tildelinger i de 
sektorer, som er blevet identificeret som 
værende udsat for en risiko for 
kulstoflækage baseret på kriterierne i stk. 
9.

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

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].
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De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion.

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

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er 
fuldt berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, skal Kommissionen undgå 
gratis tildeling og stræbe efter fuld 
auktionering inden 2013.

Or. en

Ændringsforslag 367
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8
omhandlede kvoter.

1. Begyndende i 2013 tildeler 
medlemsstaterne alle kvoter gratis for hele 
perioden. Kommissionen vedtager inden 
30. juni 2009 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 og 3 omhandlede 
kvoter.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 

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

direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. Definitionen af de 
sektorer, som direktivet dækker, er 
imidlertid et væsentligt element og skal 
derfor medtages i et forslag i henhold til 
traktatens artikel 251.

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at holde auktion over kvoterne for at nå EU's mål for CO2-reduktion. 
Dette vil medføre massive stigninger i energipriserne, skade erhvervslivets konkurrenceevne 
og fjerne købekraft fra forbrugerne. Gratis tildeling i forbindelse med EU-dækkende 
benchmarks med ex postjustering (under hensyntagen til den faktiske produktion) er en bedre 
løsning. Auktionering af CO2-kvoter til elproduktion udgør en unødvendigt stor 
omkostningsbyrde for forbrugerne. En gratis tildelingsmekanisme baseret på benchmarks og 
den faktiske produktion udgør en mere effektiv fællesskabsordning.
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Ændringsforslag 368
Anders Wijkman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 31. 
december 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

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

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal fastsætte harmoniserede 
benchmarks for drivhusgas og 
energieffektivitet for anlæg i alle de 
sektorer, der modtager gratis tildelinger. 
Disse sektorbaserede benchmarks skal 
baseres på de bedste drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, der er 
tilgængelige på markedet, herunder
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, kraftvarmeproduktion og 
drivhusgasseparation, -anvendelse og -
lagring.

For hver sektor skal benchmarket 
beregnes fortrinsvis ud fra det færdige 
produkt, ikke blot ud fra 
produktionsfaktorer, for at maksimere 
drivhusgas- og 
energieffektivitetsbesparelser gennem 
hele processen i den berørte sektor.
Gratis tildeling til anlæg må ikke ske ved 
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et højere niveau end det, der angives i det 
relevante sektorbenchmark, med henblik 
på at belønne de mest energi- og 
emissionseffektive operatører. 
 Ingen af de i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger må tilskynde til at øge det 
samlede emissionsniveau i den berørte 
sektor. Disse foranstaltninger kan 
ligeledes tage hensyn til emissioner i 
forbindelse med anvendelse af brændbare 
røggasser fra oxygenovne, når 
produktionen af disse røggasser ikke kan 
undgås ved højovnsfremstilling af stål. I
denne henseende kan foranstaltningerne 
foreskrive, at der tildeles gratis kvoter til 
de højovne, hvor disse gasser produceres.
Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med elproduktion ved nettosalg 
til tredjemand.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 369
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 

1. Kommissionen vedtager inden 31. 
december 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
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omhandlede kvoter. omhandlede kvoter.

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

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
udgøre harmoniserede foranstaltninger, 
der har til formål at sikre, at tildelingen 
sker på en måde, der giver incitamenter til 
at anvende drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og -
teknologier og til emissionsreduktioner 
ved at tage hensyn til de mest virksomme 
teknikker, erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion
undtagen elektricitet, der er produceret 
som et biprodukt af en industriproces 
gennem anvendelse af varme, vanddamp 
eller gasser fra den industrielle proces. 

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. fr

Begrundelse

Europæiske industrier, som gennem deres industrielle processer udvinder energi ved at 
omdanne den til elektricitet, bør ikke straffes.
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Ændringsforslag 370
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske fremstillingsvirksomheder 
er udsat for international konkurrence. 
Hvis der ikke indgås en international 
aftale, der ligestiller konkurrerende 
sektorer, skal gratis tildeling baseret på 
ydelse være reglen for 
produktionssektorernes anlæg i henhold 
til dette direktiv.

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

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

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
andet afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre at kulstoflækage undgås, og at 
virksomheder flyttes på en sådan måde, at 
tildelingen sker på en måde, der giver 
incitamenter til at anvende drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, og må ikke 
tilskynde til at øge emissionerne pr. 
produktionsenhed. Disse foranstaltninger 
skal ligeledes tage hensyn til emissioner, 
der er relateret til energimæssig 
anvendelse af brandbare røggasser fra 
industrielle processer. Der tildeles ingen 
gratis kvoter i forbindelse med 
elproduktion undtagen for elektricitet, der 
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fremstilles i forbindelse med industrielt 
varmeforbrug (kombineret 
kraftvarmeproduktion) eller af rester fra 
en industriel proces, som begge tildeles i 
henhold til de samme tildelingsprincipper, 
som anvendes til disse industrielle 
aktiviteter, det vil sige med gratis tildeling 
baseret på ydelse (benchmarks).

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen og 
fremsætter et lovforslag i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
251.

Or. en

Begrundelse

Effektiv anvendelse af røggasser og andre restenergier i industrielle processer foranlediger 
energieffektivitet og har en positiv indvirkning på miljøet. Der produceres elektricitet og 
varme under disse processer i industrielle anlæg. En sådan elektricitets- og varmeproduktion 
skal modtage gratis tildeling. I denne henseende er det irrelevant, om elektriciteten eller 
varmen forbruges internt eller eksternt.

Ændringsforslag 371
Peter Liese

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 

1. Kommissionen vedtager senest inden 30. 
juni 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet. Kommissionen rådfører sig 
med de berørte sektorer, når den fastlægger 
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omhandlede kvoter. principperne for etablering af benchmarks.
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker ved hjælp af 
benchmarks for at give incitamenter til at 
anvende drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og til 
emissionsreduktioner.

Uden at det går ud over de 
sektorspecifikke kriterier, skal disse 
bestemmelser tage hensyn til de mest 
virksomme drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, de mest 
virksomme erstatninger og alment 
anvendelige alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, energi fra vedvarende kilder og 
det tilgængelige potentiale, inklusive det 
tekniske potentiale for at nedbringe 
emissionerne. De bør tilskynde til 
emissionsreduktion.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. de

Begrundelse

Der opnås ikke yderligere klarhed ved henvisning til stk. 2 til 6 og 8, eftersom tredje afsnit
allerede indeholder et harmoniseret benchmarkingsystem. Der bør indgås en aftale om 
benchmarkingsystemerne inden medio 2010 af hensyn til planlægningssikkerheden. 
Ændringsforslaget understreger anvendelsen af og vigtige karakteristika ved benchmarks.
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Ændringsforslag 372
Avril Doyle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 31. 
december 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

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

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
fastsætte harmoniserede benchmarks for 
at sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker og 
teknologier, erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Disse harmoniserede regler 
kan også tage hensyn til emissioner, der 
er relateret til brugen af brændbare 
røggasser, når produktionen af disse 
røggasser ikke kan undgås i den 
industrielle produktionsproces. I denne 
henseende kan regler tillade, at kvoter 
tildeles gratis til operatører af anlæg, der 
forbrænder de omtalte røggasser, eller til 
operatører af de anlæg, hvorfra disse 
gasser stammer . Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion ved 
nettosalg til elnettet.

Når der indgås en international Når der indgås en international 



AM\734516DA.doc 21/99 PE409.642v01-00

DA

klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. en

Begrundelse

Herved fremrykkes den dato, inden hvilken Kommissionen skal vedtage regler om gratis 
tildeling af kvoter. Dette er i forbindelse med, at artikel 11, stk.1, foreskriver, at 
medlemsstaterne skal indsende en endelig liste over anlæg og deres gratis kvoter til 
Kommissionen inden den 30. juni 2011. Idet medlemsstaterne bør gennemføre drøftelser med 
anlæggene på denne liste og med offentligheden, om så blot for at identificere mulige datafejl, 
er den forslåede periode på tre måneder for kort. Endvidere bør gratis tildeling til 
nettosælgere af elektricitet undgås for at forhindre forvridninger på elektricitetsmarkedet.

Ændringsforslag 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

For de sektorer eller industrier, der er 
udsat for en risiko for "kulstoflækage", er 
andelen af gratis kvotetildelinger 100 %, 
indtil der er indgået en international 
aftale, der anses for tilfredsstillende i 
henhold til kriterierne i artikel 28, stk. 1.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 

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

efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

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

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

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af overgangsbestemmelser for tildeling af gratis kvoter kan uden problemer 
fremrykkes et år. Det bør tydeliggøres i selve direktivets tekst, at sektorer og industrier, der er 
udsat for kulstoflækage, bør modtage gratis kvotetildelinger, indtil der er indgået en 
tilfredsstillende international aftale. Denne bestemmelse er afgørende med henblik på at sikre 
investeringsplanlægningen inden for EU. Det er også væsentligt, at kraftvarmeproduktion og 
privat elproduktion ikke straffes.

Ændringsforslag 374
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

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

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang, 
forudsat at emissionerne er et resultat af 
den pågældende industrielle proces, sikre, 
at tildelingen sker på en måde, der giver 
incitamenter til at anvende drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og til 
emissionsreduktioner ved at tage hensyn til 
de mest virksomme teknikker, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og 
drivhusgasseparation og -lagring i hver 
sektor, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion, 
undtagen når der er tale om 
kraftvarmeanlæg og privat elproduktion. 

Indtil der er indgået en international 
aftale, skal energiintensive 
industriforetagender i EU modtage gratis 
tildelinger i overensstemmelse med EU-
loftet i overensstemmelse med et 
benchmark, der er baseret på kriterierne 
for den bedste tilgængelige teknik (EU 
BAT), der er teknisk mulig.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
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berettiget på baggrund af aftalen. berettiget på baggrund af aftalen.

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af overgangsbestemmelser for tildeling af gratis kvoter kan uden problemer 
fremrykkes et år. Den bedste metode til at fremme teknologier, som er designet til at reducere 
drivhusgasemissioner og energieffektivitet, er at kvantitetsbestemme specifikke emissioner og 
fastsætte teknisk opnåelige mål (benchmarks) på grundlag af en sektorbestemt tilgang. 
Benchmarkingmetoden gør det muligt direkte og på internationaltt niveau at vurdere
"sammenlignelige og bindende drivhusgasemissionsreduktioner" under forskellige ordninger 
for handel med kvoter.

Ændringsforslag 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager senest den 30.
juni 2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet.

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

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. For at vedtage reglerne 
for fastsættelse af benchmarks i 
individuelle sektorer skal Kommissionen 
høre de berørte sektorer.

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 

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

øge emissionerne. Uanset de 
sektorspecifikke kriterier skal der tages 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alment anvendelige 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse, potentiale for at 
nedbringe emissionerne, inklusive 
teknologisk potentiale. Disse 
foranstaltninger skal tilskynde til at
nedbringe specifikke emissioner. Der 
tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse 
med elproduktion.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. pl

Begrundelse

Henvisningen til stk. 2 til 6 og 8 skaber ikke større klarhed omkring situationen, eftersom 
tredje afsnit allerede henviser til et harmoniseret system til fastsættelse af benchmarks. Af 
planlægningshensyn bør systemerne til fastsættelse af benchmarks defineres inden medio 
2010. Dette ændringsforslag lægger vægt på brugen af benchmarks og vigtigheden af emner, 
såsom harmonisering af måden hvorpå benchmarks etableres, hvilket gør det muligt at tage 
hensyn til de karakteristiske egenskaber ved en given sektor sammen med et klart incitament 
til at forbedre resultaterne og rådføre sig med de berørte sektorer.

Ændringsforslag 376
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 

1. Kommissionen vedtager senest inden 30.
juni 2011 fuldt samordnede 
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gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet.

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

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. Kommissionen rådfører 
sig med de berørte sektorer med det 
formål at fastsætte reglerne for etablering 
af benchmarks i de individuelle sektorer.

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved hjælp af 
benchmarks, og må ikke tilskynde til at 
øge emissionerne. Uanset de 
sektorspecifikke kriterier skal der tages 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alment anvendelige 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse, potentiale for at 
nedbringe emissionerne, inklusive 
teknologisk potentiale. Disse 
foranstaltninger skal tilskynde til at 
nedbringe specifikke emissioner. Der 
tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse
med elproduktion.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. pl
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Ændringsforslag 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden juni 2010
fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

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

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion med 
undtagelse af kraftvarmeanlæg og 
egenproduktion af elektricitet til 
energiintensive brancher. Når det drejer 
sig om gratis tildeling til egenproduktion 
af elektricitet til et anlæg inden for en 
sektor eller delsektor, som har risiko for 
kulstoflækage, må anlægget, der 
anvender elektriciteten, ikke samtidigt 
modtage tildeling for de indirekte 
emissioner i henhold til stk. 8 og 9 og 
artikel 10b.

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
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obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3] for at sørge for, at der kun sker 
gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Or. en

Begrundelse

Energiintensive industriers egenproduktion bør behandles forskelligt fra et forsyningsselskabs 
produktion, fordi konkurrencesituationen for dets slutbrug er fuldstændig forskellig fra 
konkurrencesituationen for et forsyningsselskab (omkostningerne kan ikke videregives). 
Energiintensive industriers egenproduktion bør behandles som en integreret del af den 
energiintensive branche for at skabe paritet med den internationale forretningsmodel for 
sådanne virksomheder og med de sektorer/virksomheder, som ellers ville drage fordel af 
gratis tildeling for direkte og indirekte emissioner med klare forholdsregler for at forhindre 
dobbelttildeling for indirekte emissioner i forbindelse med egenproduktion.

Ændringsforslag 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 31. 
december 2009 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

Or. en
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Ændringsforslag 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager senest inden 30. 
juni 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af kvoter.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til stk. 2 til 6 og stk. 8 skaber ikke større klarhed, eftersom det tredje afsnit i stk. 
1 allerede giver mulighed for et harmoniseret benchmarkingsystem. Af hensyn til 
planlægningssikkerheden bør der indgås en aftale om benchmarkingsystemer medio 2010.

Ændringsforslag 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager senest inden 30. 
juni 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af kvoter.

Or. en
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Begrundelse

Henvisningen til stk. 2 til 6 og stk. 8 skaber ikke større klarhed, eftersom det tredje afsnit i stk. 
1 allerede giver mulighed for et harmoniseret benchmarkingsystem. Af hensyn til 
planlægningssikkerheden bør der indgås en aftale om benchmarkingsystemer medio 2010.

Ændringsforslag 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager senest inden 30. 
juni 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af kvoter.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til stk. 2 til 6 og stk. 8 skaber ikke større klarhed, eftersom det tredje afsnit i stk. 
1 allerede giver mulighed for et harmoniseret benchmarkingsystem. Af hensyn til 
planlægningssikkerheden bør der indgås en aftale om benchmarkingsystemer medio 2010.

Ændringsforslag 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni
2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
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omhandlede kvoter. omhandlede kvoter.

Or. en

Begrundelse

Vi mener, at det er muligt at fremskynde vedtagelsen af tildelingsregler og således øge 
forudsigeligheden. Endvidere giver Kommissionens forslag kun medlemsstaterne tre måneder 
til at offentliggøre individuelle gratis tildelinger til hvert anlæg (fra den 30. juni 2011, hvor 
tildelingsreglerne vedtages, til den 30. September 2011), hvilket er alt for kort tid. Med dette 
ændringsforslag bliver denne periode hensigtsmæssigt forlænget.

Ændringsforslag 383
Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 31. 
december 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at få dette instrument på plads så hurtigt som muligt, men det er nødvendigt at 
have en troværdig tidsplan.

Ændringsforslag 384
Konrad Szymański

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 31. 
december 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

Or. en

Begrundelse

Dette instrument skal være til rådighed så hurtigt som muligt, men det er nødvendigt at have 
en troværdig tidsplan.

Ændringsforslag 385
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 yderligere fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

Or. de

Begrundelse

Kvoter, der ikke tildeles gratis, bør begrænses til elproduktion, som ikke anvender det 
kombinerede kraftvarmesystem, for ikke at pålægge denne særdeles effektive form for 
elproduktion yderligere byrder og modvirke mekanismer til støtte af kombineret 
kraftvarmeproduktion i en række lande.
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Ændringsforslag 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. For at definere 
principperne for fastsættelse af 
benchmarks i individuelle sektorer skal 
Kommissionen høre de berørte sektorer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget lægger vægt på anvendelsen af benchmarks og vigtige kendetegn ved 
disse: Et harmoniseret benchmarkingkoncept med mulighed for at fokusere på 
sektorspecifikke forhold, kraftige incitamenter til at forbedre ydelserne, høring af de berørte 
erhvervsgrene. 

Ændringsforslag 387
Irena Belohorská

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 

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

og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker og 
teknologier, potentiale, inklusive teknisk 
potentiale, for at nedbringe emissionerne,
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Disse foranstaltninger skal 
ligeledes tage hensyn til emissioner fra 
anvendelsen af brandbare røggasser, når 
produktionen af disse røggasser ikke kan 
undgås i malmbaserede 
stålproduktionsprocesser, særligt i 
produktionsruter, hvor der anvendes 
højovne, og foreskrive, at kvoterne skal 
tildeles gratis til de produktionsprocesser, 
hvor disse gasser stammer fra. Der tildeles 
ingen gratis kvoter i forbindelse med 
elproduktion ved nettosalg til tredjemand.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på ordførerens ændringsforslag 19, men fremfor at overlade 
beslutningen om røggasser til kommissionen sikrer det, at gratis allokeringer tildeles disse 
gasser for at give det rette incitament til den bæredygtige udnyttelse af dem.
Ændringsforslaget tilføjer endvidere et vigtigt aspekt til benchmarksfremgangsmåden, hvilket 
sikrer, at der tages hensyn til det tekniske potentiale for reduktion af emissioner. 

Ændringsforslag 388
Peter Liese

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
fastsætte harmoniserede sektorspecifikke 
benchmarks for at sikre, at tildelingen sker 
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drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion.

på en måde, der giver incitamenter til at 
anvende drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og til 
emissionsreduktioner. De skal baseres på
de mest virksomme teknikker og 
teknologier og tage hensyn til potentialet, 
inklusive det teknologiske potentiale, for 
at nedbringe emissionerne, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser og 
anvendelse af biomasse.

Kommissionen hører arbejdsmarkedets 
parter i de berørte sektorer om definition 
af principperne for fastsættelse af 
benchmarks inden for de pågældende 
sektorer.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at definere en metodologi til fastsættelse af benchmarks. Kalk, cement og 
stål har mindre potentiale til at nedbringe emissionerne, såsom for eksempel 
raffinaderisektoren. Dette skal respekteres.

Ændringsforslag 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
fastsætte harmoniserede sektorspecifikke 
benchmarks for at sikre, at tildelingen sker 
på en måde, der giver incitamenter til at 
anvende drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og til 
emissionsreduktioner. De skal baseres på
de mest virksomme teknikker og 
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biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion.

teknologier og tage hensyn til potentialet, 
inklusive det teknologiske potentiale, for 
at nedbringe emissionerne, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser og 
anvendelse af biomasse. 
Foranstaltningerne må ikke tilskynde til at 
øge emissionerne pr. produktionsenhed. 
Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med elproduktion.

Kommissionen hører arbejdsmarkedets 
parter i de berørte sektorer om definition 
af principperne for fastsættelse af 
benchmarks inden for de pågældende 
sektorer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget støtter indførelsen af "harmoniserede benchmarks" af ordføreren. For at 
styrke denne fremgangsmåde tilføjes præciseringer:

- De mest effektive teknikker ("frontløber") skal udgøre grundlaget for benchmarks.

- Det "tekniske potentiale" er et vigtigt kriterium, der i øjeblikket fremgår af bilag III, 
punkt 3, i det eksisterende direktiv (f.eks. at tage hensyn til procesrelaterede 
emissioner).

- CCS er ikke forbundet med design af benchmarks.

- En stigning i emissioner pr. produktionsenhed bør undgås, men bør på samme tid 
tillade vækst.

- Alle berørte sektorer bør høres.

Ændringsforslag 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

første afsnit, skal baseres på benchmarks i 
de sektorer, hvor det er hensigtsmæssigt, 
på en måde således at det i videst mulige 
omfang sikres, at tildelingen sker på en 
måde, der giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og skal skabe incitamenter til at 
forbedre specifikke emissioner i 
overensstemmelse med det globale 
reduktionsmål i artikel 9. Der tildeles 
ingen gratis kvoter i forbindelse med 
elproduktion med undtagelse af 
kraftvarmeanlæg og privat elproduktion.

Or. fr

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at kraftvarmeproduktion og privat elproduktion, der 
maksimerer mulighederne for miljøbeskyttelse, ikke straffes. Det er af væsentlig betydning at 
referere til begrebet benchmarking som den tildelingsmetode, der skal anvendes i de sektorer 
eller delsektorer, hvor det er muligt grundet ensartetheden af deres produktionsprocesser. Det 
er endvidere af væsentlig betydning, at tildelingssystemet først og fremmest bør skabe 
incitamenter til at forbedre specifikke emissioner fra individuelle anlæg, ikke til at reducere 
deres produktionsmængde.

Ændringsforslag 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 

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

drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved hjælp af 
benchmarks. Uden at det går ud over de 
sektorspecifikke kriterier, skal der tages
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alment anvendelige 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og andet teknisk 
potentiale for at nedbringe emissionerne. 
Foranstaltningerne skal tilskynde til at 
nedbringe specifikke emissioner.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget lægger vægt på anvendelsen af benchmarks og vigtige kendetegn ved 
disse: Et harmoniseret benchmarkingkoncept med mulighed for at fokusere på 
sektorspecifikke forhold, kraftige incitamenter til at forbedre ydelserne, høring af de berørte 
erhvervsgrene. Alternative produktionsprocesser kan kun godkendes som benchmarks, hvis de 
er alment anvendt. Referencen til potentiale i bilag III i det nuværende direktiv bevares for at 
præcisere benchmarks teknologiske karakter. Kulstofopsamling og -lagring er ikke forbundet 
med benchmarkdesign.

Ændringsforslag 392
Antonio De Blasio

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ikke tilskynde til at øge emissionerne. Der 
tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse 
med elproduktion, medmindre den 
producerede elektricitet anvendes i 
sektorer, som tegner sig direkte eller 
indirekte for emissioner, er klassificeret 
som værende udsatte og modtager gratis 
drivhusgasemissionskvoter op til et vist 
ydelsesniveau.

Or. hu

Begrundelse

Den foreslåede tilføjelse vil gøre det muligt for energiproducenter at modtage gratis
emissionskvoter op til energiforbrugsniveauet i sektorer og delsektorer, der er klassificeret
som værende udsatte og tegner sig direkte eller indirekte for emissioner (et resultat, der er 
baseret på den bedste tilgængelige teknologi (BAT)). Dette muliggør forebyggelse af 
kulstofudslip, og at energiintensive sektorer forbliver konkurrencedygtige og bevarer deres 
plads i Fællesskabet.

Ændringsforslag 393
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion,
undtagen når det drejer sig om mindst 12 
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CCS-demonstrationsværker på mindst 200 
MW udvalgt af Kommissionen for at 
inkludere al CCS-teknologi i kombination 
med de forskellige energikilder og 
lagrings- og transportmuligheder, hvor de 
skal svare til 125 % af den forventede 
produktionsmængde, to år før 
produktionen begynder, men ikke tidligere 
end 2013.

Or. de

Begrundelse

Det foreslåede ændringsforslag bør tilskynde til, at der hurtigst muligt træffes afgørelse om 
opførelsen af demonstrationsværker.

Ændringsforslag 394
Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 395
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af 100 %-auktioner for drivhusgasemissionskvoter så tidligt som i 2013 vil føre til 
en pludselig stigning i energipriserne. Stigningen i de lande, hvor man hovedsagligt anvender 
kul, der anses som værende det mest emissionsforårsagende, til producerering af elektricitet, 
vil resultere i den største stigning i udgifterne til elektrisk energi. Den uomtvistelige mangel 
på et ensartet marked for elektrisk energi og tilstedeværelsen af isolerede regionale markeder 
for elektrisk energi, som har begrænset elektricitetsnetoverførselskapacitet, betyder, at mulige 
konsekvenser af væsentlige stigninger i priserne på elektricitet ikke kan kompenseres inden 
for EU.

Ændringsforslag 396
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

For økonomier, der er baseret på anvendelsen af fossile brændstoffer, vil de indførte 
bestemmelser, især fraværet af gratis tildelig af kvoter til elproducenter og den lineære 
reduktion i antallet af kvoter, resultere i en skarp stigning i elpriserne og en enorm stigning i 
omkostningerne for økonomien som helhed, hvilket igen vil betyde større udgifter for 
borgerne.

Ændringsforslag 397
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 

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

Or. de

Begrundelse

Kvoter, der ikke tildeles gratis, bør begrænses til elproduktion, som ikke anvender det 
kombinerede kraftvarmesystem, for ikke at pålægge denne særdeles effektive form for 
elproduktion yderligere byrder og modvirke mekanismer til støtte af kombineret 
kraftvarmeproduktion i en række lande.

Ændringsforslag 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Kraftvarmeværker har betydeligt potentiale for at reducere drivhusgasemissioner. De 
producerer varme og elektricitet på samme tid og tillader således et meget højere primært 



PE409.642v01-00 44/99 AM\734516DA.doc

DA

energiforbrug end noget konventionelt elproduktionssystem. Hvis dette potentiale skal
udnyttes, skal emissionshandelsordningen tage hensyn til denne karakteregenskab i den 
metode, der anvendes ved tildeling af emissionsrettigheder. Rettighederne bør derfor tildeles 
gratis for 100 % af den genererede energi.

Ændringsforslag 399
Peter Liese

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
fastsætte harmoniserede benchmarks for
at sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker og 
teknologier, erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Disse foranstaltninger kan 
ligeledes tage hensyn til emissioner i 
forbindelse med anvendelse af brændbare 
røggasser fra oxygenovne, når 
produktionen af disse røggasser ikke kan 
undgås ved højovnsfremstilling af stål. I
denne henseende kan foranstaltningerne 
foreskrive, at der tildeles gratis kvoter til 
de højovne, hvor disse gasser produceres.
Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med elproduktion ved nettosalg 
til tredjemand undtagen elproducerende 
anlæg i forbindelse med produktion af 
elektricitet til jernbanevirksomheder.
Disse kvoter skal kun tildeles gratis, indtil 
andre transportformer deltager i 
emissionshandlen på en sammenlignelig 
krævende måde.
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Or. en

Begrundelse

Vej- og vandtransporten er ikke påvirket af emissionshandelsordningen for øjeblikket og vil 
ikke være inkluderet efter 2012. Hvis gratis tildeling af kvoter, der dækker elektricitetsbehovet 
hos jernbanevirksomheder, skulle ophøre, ville de europæiske jernbaners udgifter til 
emissionshandel stige drastisk. Kommissionen antager, at jernbanernes udgifter ville stige 
med omkring 400 mio. euro om året.

Ændringsforslag 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion
undtagen for elektricitet, der produceres i 
forbindelse med industrielt varmeforbrug 
eller af rester fra en industriel proces, 
forudsat at det er til driftslederens eget 
forbrug. Begge tildeles kvoter i henhold til 
de samme tildelingsprincipper, som 
anvendes på denne industrielle aktivitet 
som nævnt i bilag I.

Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, skal alle 
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kvoterne imidlertid tildeles gratis til 
driftslederen på det anlæg, der genererer 
røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes på 
dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

Elektricitet og varme, der produceres i forbindelse med industriprocesser, og restbaseret 
elektricitet, er miljøvenlige løsninger inden for energiforsyning til disse industriprocesser.
CO2 fra brugen af røggasser er uundgåeligt forbundet med de anlæg, der producerer disse 
gasser, og må derfor tildeles det anlæg, der genererer røggassen. Dette er i overensstemmelse 
med punkt 92 i KOM(2003)0830. Det fremmer også fastsættelsen af benchmarks, hvis 
anvendelse nedbringer kulstofanvendelsen og dermed frembringelsen af røggas. Auktionering 
vil belaste disse anlæg unødigt og forhindre en effektiv udnyttelse af røggas.

Ændringsforslag 401
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og –
lagring og uundgåelige CO2-emissioner 
fra råvareinput, og må ikke tilskynde til at 
øge emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion.

Or. en
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Begrundelse

Det teknologiske potentiale for reduktion skal anerkendes i tildelingsproceduren, fordi store 
emissioner inden for visse sektorer, såsom carbon-CO2 fra kalksten, ikke kan nedbringes.
Indflydelsen på klimaændringerne fra uundgåelige CO2-emissioner fra råvareinput er den 
samme som energiemissionernes. Med hensyn til gratis tildeling (kulstoflækage) er de 
såkaldte procesemissioner en vigtig omkostningsfaktor. Derfor bør det teknologiske potentiale 
med hensyn til at reducere emissionerne anerkendes i overensstemmelse med det aktuelle 
bilag III til direktiv 2003/87/EF, stk. 3.

Ændringsforslag 402
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og –
lagring og uundgåelige CO2-emissioner 
fra råvareinput, og må ikke tilskynde til at 
øge emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion.

Or. en

Begrundelse

Det teknologiske potentiale for reduktion skal anerkendes i tildelingsproceduren, fordi store 
emissioner inden for visse sektorer, såsom carbon-CO2 fra kalksten, ikke kan nedbringes. 
Indflydelsen på klimaændringerne fra uundgåelige CO2-emissioner fra råvareinput er den 
samme som energiemissionernes. Med hensyn til gratis tildeling (kulstoflækage) er de 
såkaldte procesemissioner en vigtig omkostningsfaktor. Derfor bør det teknologiske potentiale 
med hensyn til at reducere emissionerne anerkendes i overensstemmelse med det aktuelle 
bilag III til direktiv 2003/87/EF, stk. 3.
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Ændringsforslag 403
Norbert Glante

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion. En 
undtagelse til dette skal være mindst 12 
CCS-demonstrationsværker på mindst 200 
MW udvalgt af Kommissionen for at 
dække alle CCS-teknologier i 
kombination med de forskellige 
energikilder og lagrings- og 
transportmuligheder.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle metoder til CO2-opsamling og alle lagringsmetoder bliver afprøvet. Der 
er derfor brug for mindst 12 demonstrationsværker.
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Ændringsforslag 404
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. De foranstaltninger, der er 
omhandlet i første afsnit, kan tillade 
tildeling til anlæg, der genererer varme 
ved brug af 
benchmarkproduktionsstandarder, såvel 
som tillade sådanne anlæg at udføre ex-
post-betalinger i henhold til de generelle 
principper. Der tildeles ingen gratis kvoter 
i forbindelse med elproduktion.

Or. en

Begrundelse

Det er angivet i artikel 10a, stk. 8, at konkurrencen kan blive forstyrret i visse 
sektorer/delsektorer, og at en sådan forstyrrelse kan resultere i forsøg på at "forlade" 
fællesskabsordningen ved at flytte produktionen til lande, som ikke er med i ordningen. Artikel 
10a, stk. 8, forudser, at sådanne sektorer skal modtage 100 % gratis tildelinger. Det ville 
derfor være godt at fastlægge procedurer, som tillader tildeling af kvoter baseret på den 
faktiske produktion ved brug af en benchmarkmetode. 
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Ændringsforslag 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion med 
undtagelse af elektricitet, der fremstilles 
af røggas fra industrielle 
produktionsprocesser. Når røggas fra en 
produktionsproces anvendes som 
brændstof, skal kvoter tildeles til 
driftslederen på det anlæg, der 
frembringer røggassen, efter de samme 
regler, som anvendes på dette anlæg.

Or. pl

Begrundelse

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.
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Ændringsforslag 406
Matthias Groote

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Disse foranstaltninger kan 
ligeledes tage hensyn til emissioner i 
forbindelse med anvendelse af brændbare 
røggasser fra oxygenovne og koksovne, 
når produktionen af disse røggasser ikke 
kan undgås i koksovne og ved 
højovnsfremstilling af stål I denne 
henseende kan foranstaltningerne 
foreskrive, at der tildeles gratis kvoter til 
de højovne og koksovne, hvor disse gasser 
produceres. Der tildeles ingen gratis kvoter 
i forbindelse med elproduktion.

Or. en

Begrundelse

Koksgasser er et uundgåeligt biprodukt af koksprocessen. Sådanne procesemissioner bør få 
tildelt gratis emissionskvoter.
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Ændringsforslag 407
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion 
undtagen til elektricitet, der produceres i 
forbindelse med industrielt varmeforbrug 
eller på grundlag af affald fra 
industriprocesser. Sådanne tildelinger 
skal foretages efter de samme 
tildelingsprincipper som dem, der 
anvendes på den pågældende 
industriaktivitet som anført i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Af både miljømæssige og økonomiske årsager har industrien investeret i kombineret 
kraftvarmeproduktion og i krafvarmeproduktion fra industrielt affald på stedet. Denne 
aktivitet blev yderligere stimuleret som værende en løsning med hensyn til de energimarkeder, 
der ikke er liberaliserede og fremmes af direktivet om kraftvarmeanlæg. I forslaget antages 
det, at al elektricitet bør behandles efter de samme tildelingsprincipper. Kombineret 
kraftvarmeproduktion, der produceres i forbindelse med industrielle processer, fremstilles for 
at opfylde behovet i forbindelse med disse industrielle processer eller for at bringe 
miljøløsninger. Den bør derfor behandles anderledes end almindelig kraftvarmeproduktion.
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Ændringsforslag 408
Riitta Myller

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, skal kvoterne 
tildeles driftslederen på det anlæg, der 
genererer røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes på 
dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

Elproduktionen i industrielle kombinerede kraftvarmeværker bør modtage gratis tildeling.
Produktionen af elektricitet fra kombinerede kraftvarmeværker afhænger direkte af 
energibehovet i det industrille anlæg. De industrielle kombinerede kraftvarmeværkanlæg er 
tæt forbundne med de industrivirksomheder, som de forsyner, og i mange tilfælde får de deres 
brændstofforsyning fra det industrielle anlæg. Andelen af den kombinerede 
kraftvarmeværkproduktion er størst i papir- og papirmasseindustrien, men der er ligeledes 
kombineret kraftvarmeproduktion i kemi-, jern- og stålindustrien, raffinaderier og 
fødevareindustrien.
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Ændringsforslag 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, skal kvoterne 
tildeles driftslederen på det anlæg, der 
genererer røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes på 
dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

Der produceres uundgåelige gasser (koksovnsgas, højovnsgas, konvertergas) i 
stålproduktionsprocessen, som anvendes til elproduktion. Dette bidrager til CO2-
formindskelse, eftersom alternativet består i at afbrænde røggasserne og emittere CO2. Denne 
energieffektive anvendelse af røggasser bør fremmes.
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Ændringsforslag 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion,
undtagen når der er tale om elektricitet 
produceret af røggas fra industrielle 
produktionsprocesser, egenproduktion af 
elektricitet gennem højeffektive midler og 
egetforbrug af elektricitet, der er 
genereret gennem højeffektiv 
kraftvarmeproduktion som defineret i 
direktiverne 2004/8/EF og 2007/74/EF. 
Sådanne tildelinger skal foretages efter de 
samme tildelingsprincipper som dem, der 
anvendes på det pågældende anlæg som 
helhed.

Or. en

Begrundelse

Den generelle regel om ingen gratis tildeling til elproducenter er korrekt. Det særlige 
tilfælde, hvor der er tale om de anlæg, der forbruger egen elektricitet gennem 
kraftvarmeproduktion, selvforsyning eller gennem anvendelse af røggasser, bør imidlertid 
anerkendes. Den elektricitet, der genereres i disse tilfælde, bør tildeles kvoter efter de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes til anlægget.
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Ændringsforslag 411
Dorette Corbey

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion,
undtagen når der er tale om elektricitet 
produceret til egetforbrug gennem 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktivet 2004/8/EF eller 
elektricitet produceret af røggas fra 
industrielle processer. Sådanne tildelinger
skal foretages efter de samme 
gennemførelsesforanstaltninger som dem, 
der er omhandlet i stk. 7 og 8 i denne 
artikel, som finder anvendelse på 
hovedindustriprocessen.

Or. en

Begrundelse

I de senere år har industrien investeret i højeffektiv kombineret kraftvarmeproduktion og i 
kraftvarmeproduktion fra industrielt affald på stedet. I dette forslag antages det, at al 
elektricitet bør behandles efter de samme tildelingsprincipper, fordi det forudsættes, at der 
findes et enkelt elektricitetsmarked. Dette er en misforståelse. El og varme, der produceres i 
forbindelse med industriprocesser, fremstilles for at opfylde behovet i forbindelse med disse 
processer. Den industrielle energiproduktion bør tildeles kvoter i overensstemmelse med de 
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regler, der finder anvendelse på den pågældende sektor, da de udgør en væsentlig del af 
denne sektor.

Ændringsforslag 412
Dan Jørgensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Mineralolieraffinaderier og luftfartssektoren vil være i stand til at overføre den fulde kulpris 
uden risiko for kulstoflækage. De skal derfor behandles på samme måde som energisektoren.

Ændringsforslag 413
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Mineralolieraffinaderisektoren vil være i stand til at overføre den fulde kulpris uden risiko for 
kulstoflækage. Den skal derfor behandles på samme måde som energisektoren.

Ændringsforslag 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion og 
olieraffinaderier.

Or. fr

Begrundelse

Olieraffinaderier skal tilføjes og behandles på samme måde som elproducenter, da de kan 
inkorporere kulprisen uden risiko for kulstoflækage.

Ændringsforslag 415
Péter Olajos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af kraftvarmeproduktion er et af EU's erklærede mål. Sammen med andre heri 
nævnte teknologier bør reglerne for tildeling sikre, at handel med emissioner arbejder mod 
udviklingen af teknologier, der har et større potentiale med hensyn til reduktion af CO2, 
særligt kraftvarmeproduktion.
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Ændringsforslag 416
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af kraftvarmeproduktion er et af EU's erklærede mål. Sammen med andre heri 
nævnte teknologier bør reglerne for tildeling sikre, at handel med emissioner arbejder mod 
udviklingen af teknologier, der har et større potentiale med hensyn til reduktion af CO2, 
særligt kraftvarmeproduktion. Dette ændringsforslag skaber konsistens i forhold til andre 
bestemmelser i forslaget, der omhandler kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 417
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Kombineret kraftvarmeproduktion er den mest økonomiske måde at producere el og varme på 
samtidigt fra primære energikilder. Dette bliver særligt fremmet af mange medlemsstater. For 
at undgå ekstra byrder for kombinerede kraftvarmeværker og give incitamenter til at opføre 
nye anlæg bør fuldstændig autionering vedblive at være begrænset til (rene) elværker i 
energisektoren.

Ændringsforslag 418
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 

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

hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med elproduktion, 
medmindre den finder sted i kombinerede 
kraftvarmeværker for at dække landets 
eget behov.

Or. de

Begrundelse

Kombineret kraftvarmeproduktion er den mest økonomiske måde at producere el og varme på 
samtidigt fra primære energikilder. Dette bliver særligt fremmet af mange medlemsstater. For 
at undgå ekstra byrder for kombinerede kraftvarmeværker og give incitamenter til at opføre 
nye anlæg bør fuldstændig autionering vedblive at være begrænset til (rene) elværker i 
energisektoren.

Ændringsforslag 419
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarking skal være det centrale 
element i gratis tildeling. Benchmarket 
defineres som sektorens gennemsnitlige 
drivhusgasemissioner pr. produkt i 
referenceårene. Hvert anlæg i sektoren 
skal tildeles gratis kvoter op til summen af
dets produktion i referenceårene ganget 
med benchmarket. Referenceårene er de 
to år, som slutter 24 måneder inden 
begyndelsen af en driftsperiode.

Or. en
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Begrundelse

Benchmarking er et system til tildeling af gratis kvoter, som undgår at tilskynde til at øge 
emissionerne. Benchmarking bør anvendes til at belønne dem, der klarer sig bedst (topløbere) 
i kulstofeffektivitet. Referenceårerne for perioden, der starter 2013, ville da være 2009 og 
2010.

Ændringsforslag 420
Matthias Groote

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De sektorer, hvor det behørigt kan 
dokumenteres, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan forhindres på 
anden måde, og hvor elektricitet udgør en 
stor andel af produktionsomkostningerne, 
tildeles maksimale kvotemængder til 
videreførelse af CO2-omkostningerne til 
elektricitetspriserne. Denne tildeling skal 
baseres på disse anlægs gennemsnitlige 
årlige elforbrug og de forventede 
videreførelser af CO2-omkostningerne ved 
typisk marginal elproduktion og skal 
fungere som supplement til eventuelle 
tildelinger af gratis kvoter til direkte 
emissioner. Ej heller skal den ændre den 
samlede kvotemængde i overensstemmelse 
med artikel 9.

Or. en

Begrundelse

CO2-prissignalet på elektricitet vil navnlig påvirke elektricitetsintensive 
produktionsprocesser. Hvis disse er underlagt international konkurrence fremkaldt af disse 
indirekte CO2-emissioner, vil der være en risiko for tab af konkurrenceevne uden nogen 
miljøgevinst.
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Ændringsforslag 421
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Anlæg behandles ens med hensyn til 
emissionstilladelser, uanset om der er tale 
om et eksternt anlæg eller ej.

Or. en

Begrundelse

For at det aktuelle forslag ikke skal skabe incitamenter, der fører til markedsforvridninger og 
også øger emissionerne. Det er vigtigt, at direktivets tekst afspejler, at mange sektorer 
"outsourcer" aktiviteter.

Ændringsforslag 422
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

udgår

Or. en

Begrundelse

Mens et pludseligt kvantespring i auktioneringen skal undgås, er ulig behandling af 
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elproducenter og elindustrien med hensyn til en "blid overgang" uberettiget og uforenelig med 
EU's principper. Øjeblikkelig introduktion af en 100 %-auktionering til elproduktion påvirker 
medlemsstaterne meget forskelligt afhængig af sammensætningen af deres kraftværkspark. De 
berørte virksomheder har behov for meget mere tid til de ønskede reguleringer både i et 
teknisk og økonomisk henseende. Modernisering af fossilfyrede kraftværker er et afgørende, 
langvarigt bidrag til den europæiske energisammensætning.

Ændringsforslag 423
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Anlæg skal tildeles det antal kvoter, der 
svarer til beregningerne af den forventede 
gennemsnitlige årlige produktion, 
anlæggets respektive benchmark samt 
antallet af kalenderår i tildelingsperioden
siden igangsættelsen. Hvis produktionen i 
et kalenderår afviger fra den forventede 
gennemsnitlige årlige produktion, skal 
driftslederen, såfremt der er tale om et 
fald i produktionen, inden den 30. april 
det efterfølgende år returnere det antal 
kvoter til den relevante myndighed, som 
en multiplikation af produktionen og den 
til anlægget tildelte benchmark resulterer 
i. Hvis der er tale om en forøgelse af 
produktionen, skal den relevante 
myndighed efter ansøgning og senest den 
30. april det efterfølgende år tildele 
supplerende kvoter på grundlag af samme 
beregning. Benchmarks fastsættes efter 
den i artikel 23, stk. 3, omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol. De skal 
tage hensyn til de respektive anlægs 
tekniske reduktionspotentiale. Teknisk 
uundgåelige, procesrelaterede emissioner 
skal ikke reduceres ved fastsættelsen af 
benchmarks. Det samme skal gøre sig 
gældende for uundgåelige røggasser. Når 
røggas fra en produktionsproces anvendes 
som brændstof, skal kvoterne tildeles 
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driftslederen på det anlæg, der genererer 
røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper, som anvendes på 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Tildeling bør være gratis ifølge de EU-dækkende benchmarks med ex post-justering under 
hensyntagen til den faktiske produktion. Denne tildelingsmetode udgør et effektivt og 
omkostningseffektivt instrument til bekæmpelse af klimaændringer for hele økonomien. Denne 
tildelingsmodel gennemføres i det nye afsnit 2.

Ændringsforslag 424
Johannes Blokland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Der foretages ingen gratis tildeling til 
elproducerende anlæg eller 
egenproducenter for elproduktion.

Or. en

Begrundelse

Ingen gratis tildeling med hensyn til nogen elproduktion. Ifølge definitionen er 
elproducerende anlæg producenter, som sælger deres elektricitet på markedet. Der skal 
derfor tilføjes henvisning til egenproduktion. Desuden ens behandling af alle anlæg, der 
producerer varme eller køling.
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Ændringsforslag 425
Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til separationsanlæg, 
rørledninger til transport eller 
lagringssteder for drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

Man bør give elindustrien mulighed for at tilpasse sig gradvist til at købe 100 % af 
drivhusgasemissionskvoterne på auktionen, sådan som andre økonomiske sektorer gør. 
Elindustrien behøver denne tid til at modernisere og implementere moderne teknologi med 
begrænset emission. Endvidere vil den gradvise auktionering gøre det muligt at forbedre 
energieffektiviteten og tilpasse elproduktionen til den højere efterspørgsel, som det nye IPPC-
direktiv medfører.

Ændringsforslag 426
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til separationsanlæg, 
rørledninger til transport eller 
lagringssteder for drivhusgasemissioner.

Or. en
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Begrundelse

Indførelsen af 100 %-auktioner for drivhusgasemissionskvoter i 2013 vil føre til en pludselig 
stigning i energipriserne. Stigningen i de lande, hvor man hovedsagligt anvender kul, der 
anses som værende det mest emissionsforårsagende, til producerering af elektricitet, vil 
resultere i den største stigning i udgifterne til elektrisk energi. Den uomtvistelige mangel på et 
ensartet marked for elektrisk energi og tilstedeværelsen af isolerede regionale markeder for 
elektrisk energi, som har begrænset elektricitetsnetoverførselskapacitet, betyder, at mulige 
konsekvenser af væsentlige stigninger i priserne på elektricitet ikke kan kompenseres inden 
for EU.

Ændringsforslag 427
Urszula Krupa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til separationsanlæg, 
rørledninger til transport eller 
lagringssteder for drivhusgasemissioner.

Or. pl

Begrundelse

For økonomier, der er baseret på anvendelsen af fossile brændstoffer, vil de indførte 
bestemmelser, især fraværet af gratis tildeling af kvoter til elproducenter og den lineære 
reduktion i antallet af kvoter, resultere i en skarp stigning i elpriserne og en enorm stigning i 
omkostningerne for økonomien som helhed, hvilket igen vil betyde større udgifter for 
borgerne.

Ændringsforslag 428
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, bortset fra kombinerede 
kraftvarmeværker for at opfylde landets 
egne behov, separationsanlæg, rørledninger 
til transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. de

Begrundelse

Kombineret kraftvarmeproduktion er den mest økonomiske måde at producere el og varme på 
samtidigt fra primære energikilder. Dette bliver særligt fremmet af mange medlemsstater. For 
at undgå ekstra byrder for kombinerede kraftvarmeværker og give incitamenter til at opføre 
nye anlæg bør fuldstændig auktionering vedblive at være begrænset til (rene) elværker i 
energisektoren.

Ændringsforslag 429
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, bortset fra kombinerede 
kraftvarmeværker for at opfylde landets 
egne behov, separationsanlæg, rørledninger 
til transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. de

Begrundelse

Kombineret kraftvarmeproduktion er den mest økonomiske måde at producere el og varme på 
samtidigt fra primære energikilder. Dette bliver særligt fremmet af mange medlemsstater. For 
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at undgå ekstra byrder for kombinerede kraftvarmeværker og give incitamenter til at opføre 
nye anlæg bør fuldstændig auktionering vedblive at være begrænset til (rene) elværker i 
energisektoren.

Ændringsforslag 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til andre 
elproducerende anlæg (end anlæg til 
egenproduktion af elektricitet til 
energiintensive industrier), 
separationsanlæg, rørledninger til transport 
eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

For at klarlægge at energiintensive industriers egenproduktion ikke bør behandles som 
elproducerende anlæg i forbindelse med ordningen. De bør behandles forskelligt fra et 
forsyningsselskabs produktion, fordi konkurrencesituationen for dets slutbrug er fuldstændig 
forskellig fra konkurrencesituationen for et forsyningsselskab.

Ændringsforslag 431
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elektricitet, der 
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anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

ikke er genereret af kombinerede 
kraftvarmeværker, separationsanlæg, 
rørledninger til transport eller 
lagringssteder for drivhusgasemissioner.

Or. de

Begrundelse

Kvoter, der ikke tildeles gratis, bør begrænses til elproduktion, som ikke anvender det 
kombinerede kraftvarmesystem, for ikke at pålægge denne elproduktion, der er den mest 
effektive, yderligere byrder og for ikke at modvirke mekanismer til støtte af kombineret 
kraftvarmeproduktion i en række lande.

Ændringsforslag 432
Antonio De Blasio

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg - bortset fra kombineret 
kraftvarmeproduktion til industrielt brug -
separationsanlæg, rørledninger til transport 
eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. hu

Ændringsforslag 433
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, mineralolieraffinaderier, luftfart 
eller separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. en

Ændringsforslag 434
Dan Jørgensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, mineralolieraffinaderier, luftfart
eller separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

Mineralolieraffinaderier og luftfartssektoren vil være i stand til at overføre den fulde kulpris 
uden risiko for kulstoflækage. De skal derfor behandles på samme måde som energisektoren.

Ændringsforslag 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, olieraffinaderier, separationsanlæg, 
rørledninger til transport eller 
lagringssteder for drivhusgasemissioner.

Or. fr

Begrundelse

Olieraffinaderier skal tilføjes og behandles på samme måde som elproducenter, da de kan 
inkorporere kulprisen uden risiko for kulstoflækage.

Ændringsforslag 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, mineralolieraffinaderier eller
separationsanlæg, rørledninger til transport 
eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

Mineralolieraffinaderisektoren vil være i stand til at overføre den fulde kulpris uden risiko for 
kulstoflækage. Den skal derfor behandles på samme måde som energisektoren.
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Ændringsforslag 437
Dan Jørgensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til elproducerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner baseret på fossile 
brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 438
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor der for nogle produkter eller 
processer ikke er fastsat benchmarks efter 
den i artikel 23, stk. 3, omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol, skal det 
pågældende anlæg tildeles 
emissionskvoter svarende til det årlige
gennemsnit for den anden 
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emissionshandelsordning justeret med en 
lineær faktor i overensstemmelse med 
artikel 9. Der skal tages hensyn til de 
pågældende anlægs tekniske 
reduktionspotentiale.
Såfremt produkterne eller processerne 
ikke er omfattet af den anden 
emissionshandelsperiode, bør tildeling på 
et historisk grundlag anvendes.

Or. en

Begrundelse

Det må antages, at der ikke i øjeblikket generelt kan fastsættes benchmarks for alle produkter 
og processer. Dette kan være tilfældet med højt differentierede produkter, der står for en lille 
del af emissionerne under emissionshandelsordningen. Sådanne anlæg skal tildeles CO2-
kvoter på et historisk grundlag.

Ændringsforslag 439
Anders Wijkman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Anlæg skal tildeles gratis kvoter for 
kombineret opsamling og lagring af 
drivhusgasemissioner fra biomasse.

Or. en

Ændringsforslag 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Varme, der leveres til anvendelse i 
industrien, til fjernvarme eller til andre 
forbrugere, skal, hvad enten den 
produceres sammen med el eller ej, 
modtage gratis kvoter i samme forhold 
som dem, der tildeles industrisektorerne.

Varme, der leveres til anvendelse til 
fjernvarme, hvad enten den produceres 
sammen med el eller ej, og som opfylder 
kriterier magen til dem, der findes i 
retningslinjerne for statsstøtte, stk. 51,
skal modtage 100 % gratis kvoter for at 
sikre ens behandling med hensyn til andre 
varmeproducenter, der ikke er dækket af 
fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse'

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

Ændringsforslag 441
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan 

3. Højeffektive kombinerede 
kraftvarmeanlæg i betydningen i direktiv 
2004/8/EF skal uden tidsmæssige 
begrænsninger tildeles gratis kvoter for 
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elproducerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

deres kraftvarmeproduktion ved hjælp af 
et benchmark.

Or. en

Begrundelse

Kraftvarmeproduktion er en hjørnestenen i klimabeskyttelse. Det er nødvendigt at opretholde 
og udvide højeffektive kraftvarmeanlæg, hvilket støttes i direktiv 2004/8/EF. Det ville virke 
imod hensigten at indføre ekstra byrder som følge af auktionering. I mange tilfælde ville de 
respektive medlemsstaters foranstaltninger til fremme af kraftvarmeanlæg ikke give de 
ønskede resultater, produktionen i de eksisterende kraftvarmeanlæg ville falde, og en 
fremtidig udvidelse ville måske ikke blive gennemført. Hvis auktionering skal være den 
vigtigste tildelingsmekanisme til elproducerende anlæg, støtter tilladelsen af en sådan 
undtagelse af kraftvarmeanlæg fra auktionering klimabeskyttelsen.

Ændringsforslag 442
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Elektricitetsanlæg med kombineret 
kraftvarmeproduktion til at dække landets 
eget behov, som anført i direktiv 
2004/8/EF, skal tildeles gratis kvoter ved 
hjælp af benchmarks, der er harmoniseret 
på EU-plan.

Or. de
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Begrundelse

Kombineret kraftvarmeproduktion er den mest økonomiske måde at producere el og varme på 
samtidigt fra primære energikilder. Dette bliver særligt fremmet af mange medlemsstater. For 
at undgå ekstra byrder for kombinerede kraftvarmeværker og give incitamenter til at opføre 
nye anlæg bør fuldstændig autionering vedblive at være begrænset til (rene) elværker i 
energisektoren.

Ændringsforslag 443
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Elektricitetsanlæg med kombineret 
kraftvarmeproduktion til at dække landets 
eget behov, som anført i direktiv 
2004/8/EF, skal tildeles gratis kvoter på 
grundlag af benchmarks, der er 
harmoniseret på EU-plan.

Or. de

Begrundelse

Kombineret kraftvarmeproduktion er den mest økonomiske måde at producere el og varme på 
samtidigt fra primære energikilder. Dette bliver særligt fremmet af mange medlemsstater. For 
at undgå ekstra byrder for kombinerede kraftvarmeværker og give incitamenter til at opføre 
nye anlæg bør fuldstændig autionering vedblive at være begrænset til (rene) elværker i 
energisektoren.
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Ændringsforslag 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Varme, der produceres effektivt via kraftvarmeproduktion, indebærer uanset kilden
miljøfordele og bør derfor fremmes.

Ændringsforslag 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan 
elproducerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF, der leveres 
til industrien eller til andre forbrugere, 
skal tildeles gratis kvoter, så de behandles 
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andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

lige i forhold til andre varmeproducenter.
I hvert på 2013 følgende år justeres den 
samlede tildeling til sådanne anlæg 
vedrørende varmeproduktion med den 
lineære faktor, der er omhandlet i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Varme, der produceres effektivt via kraftvarmeproduktion, indebærer uanset kilden
miljøfordele og bør derfor fremmes.

Ændringsforslag 446
Urszula Krupa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For produktion af varme ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion som defineret i 
direktiv 2004/8/EF kan elproducerende 
anlæg få tildelt gratis kvoter. 

Or. pl

Begrundelse

For økonomier, der er baseret på anvendelsen af fossile brændstoffer, vil de indførte 
bestemmelser, især fraværet af gratis tildelig af kvoter til elproducenter og den lineære 
reduktion i antallet af kvoter, resultere i en skarp stigning i elpriserne og en enorm stigning i
omkostningerne for økonomien som helhed, hvilket igen vil betyde større udgifter for 
borgerne.
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Ændringsforslag 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For produktion af varme og elektricitet 
til dækning af økonomisk berettiget 
efterspørgsel ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion som defineret i 
direktiv 2004/8/EF skal der tildeles gratis 
kvoter på en 100 %-basis.

Or. es

Begrundelse

Gratis tildeling på en 100 %-basis af de emissioner, der er nødvendige for driften af 
kombinerede kraftvameanlæg, er af væsentlig betydning, hvis sådanne anlæg skal fremmes.
De har behov for en stabil ramme for at udvikle sig, idet de er et produkt af 
industriinvesteringer i den private sektor. Ethvert tal under 100 % kan risikere at skade deres 
levedygtighed i betænkelig grad.

Ændringsforslag 448
Adam Gierek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 

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

højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF skal
elproducerende anlæg tildeles gratis 
emissionstilladelser, så de behandles lige i 
forhold til andre varmeproducenter.

Or. pl

Begrundelse

Bestemmelserne, der gælder for varmeproduktion under ETS-systemet og andre systemer, bør 
holdes på samme niveau. Varme produceret i kraftvarmeanlæg på over 20 MW konkurrerer 
med varme produceret i anlæg på under 20 MW, forudsat at de ikke tilhører ETS-systemet.
For at hindre diskrimination bør der være samme konkurrencevilkår for varme produceret af 
højeffektive kraftvarmeværker som for varme produceret af energikilder, der modtager gratis 
tilladelser eller andre foranstaltninger, som ETS-systemet ikke stiller til rådighed. Det er 
derfor af afgørende betydning at give gratis tilladelser for varme produceret i højeffektive 
kraftvarmeværker gennem hele den periode, hvor ETS-systemet er i kraft, det vil sige frem til 
2020.

Ændringsforslag 449
Johannes Blokland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For produktion af varme og køling ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion skal
elproducerende anlæg tildeles gratis kvoter, 
når der er behov for det, så de behandles 
lige i forhold til andre varmeproducenter, 
forudsat at denne varme eller køling 
bruges i sektorer, som har en risiko for 
kulstoflækage. 
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Tildeling af kvoter til varme- eller 
køleproducenter bør være den samme som 
tildelingen af kvoter i de sektorer, der 
anvender varmen eller kølingen.

Or. en

Begrundelse

Ingen gratis tildeling med hensyn til nogen elproduktion. Ifølge definitionen er 
elproducerende anlæg producenter, som sælger deres elektricitet på markedet. Der skal 
derfor tilføjes henvisning til egenproduktion. Desuden ens behandling af alle anlæg, der 
producerer varme eller køling.

Ændringsforslag 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget varmeefterspørgsel 
og til varme, der leveres som effektiv 
fjernvarme i henhold til retningslinjerne 
for statsstøtte til miljøbeskyttelse, ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF skal 
elproducerende anlæg tildeles gratis kvoter.

Or. en

Begrundelse

Effektiv fjernvarme, der anvender varme fra kraftvarmeproduktion, kan spare energi. Derfor 
skal vi sikre dennes konkurrencedygtighed.
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Ændringsforslag 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF skal 
elproducerende anlæg tildeles gratis kvoter, 
så de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. Energiproduktion i 
kraftvarmeanlæg til fjernvarmesystemer 
tildeles også gratis kvoter, og det samme 
gælder el, som dette anlæg producerer til 
eget forbrug. I hvert på 2013 følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg vedrørende varmeproduktion med 
den lineære faktor, der er omhandlet i 
artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Det skal klart fremgå af teksten, hvilke situationer der er berettigede til gratis kvoter. 
Endvidere skal myndighederne støtte kraftvarmeanlæg, der leverer energi til 
fjernvarmesystemer, fordi de støtter en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne/bekæmpelse af 
klimaændringer og en public service, der er prisoverkommelig for størstedelen af 
befolkningen.

Ændringsforslag 452
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis producenter af varme eller køling 
modtager gratis tildeling i medfør af stk. 1 
for produktion af varme eller køling til 
dækning af økonomisk berettiget 
efterspørgsel ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion som defineret i 
direktiv 2004/8/EF, skal der tildeles gratis 
kvoter til elproduktion i forbindelse med 
egenproduktion af elektricitet og til 
elproduktion udelukkende til forsyning af 
et specifikt industrielt anlæg, så de 
behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Ligebehandling af alle kombinerede kraftvarmeanlæg, der anvendes til specielle leveringer, 
er nødvendig for at undgå modstrid med EU-retten. At give egenproducenter særrettigheder 
går på tværs af et åbent, gennemsigtigt og konkurrencedygtigt elektricitetsmarked, således 
som dette indgår i direktiv 2003/54/EF.

Ændringsforslag 453
Avril Doyle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan 
elproducerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 

3. Hvis producenter af varme eller køling 
modtager gratis tildeling i medfør af stk. 1 
for produktion af varme eller køling til 
dækning af økonomisk berettiget 
efterspørgsel ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion som defineret i 
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andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

direktiv 2004/8/EF, skal der tildeles gratis 
kvoter til elproducenter, så de behandles 
lige i forhold til andre varmeproducenter. I 
hvert på 2013 følgende år justeres den 
samlede tildeling til sådanne anlæg 
vedrørende varmeproduktion med den 
lineære faktor, der er omhandlet i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 454
Péter Olajos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For produktion af varme ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion som defineret i 
direktiv 2004/8/EF kan kombinerede 
kraftvarmeanlæg få tildelt gratis kvoter. 
Kombinerede kraftvarmeanlæg skal 
modtage gratis tildeling af kvoter mindst 
svarende til de globale kulstofbesparelser, 
der er opstået af investering i sådanne 
anlæg.

Or. en

Begrundelse

For at undgå uens systemer til tildeling af varmeproduktion i de forskellige medlemsstater 
bør det nye direktiv indføre fælles EU-harmoniserede regler for gratis tildeling til 
kraftvarmeanlæg.
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Ændringsforslag 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Kraftvarmeanlæg må anses for at være en del af den industrielle 
sektor/dampproduktionssektoren, således som det var tilfældet under de første to nationale 
kvotetildelingsplaner. Det bør ligeledes præciseres, at alle kraftvarmeanlæg, og ikke kun 
højeffektive anlæg, dækkes.

Ændringsforslag 456
Norbert Glante

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan
elproducerende anlæg få tildelt gratis 

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

så de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

Or. de

Begrundelse

Det foreslåede ændringsforslag støtter ligebehandling med hensyn til andre 
varmeproducenter.

Ændringsforslag 457
Linda McAvan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Varmeproduktion defineres som 
højeffektiv kraftvarmeproduktion, såfremt 
den opfylder kriterierne i bilag III til 
direktiv 2004/8/EF og opfylder de 
harmoniserede referenceværdier fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/74/EF.

Or. en
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Begrundelse

Tydeliggørelsen af definitionen af højeffektiv kraftvarmeproduktion vil sikre, at store 
kraftvarmeværker, der anvender en stor andel biomasse (hvilket er godt for reducering af 
drivhusgasemissioner), ikke straffes af EU's emissionshandelsordning.

Ændringsforslag 458
Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er et forslag til den gradvise gennemførelse af auktionsordningen inden for 
energisektoren som foreslået for andre sektorer begyndende med 80 % gratis tildeling i 2013 
for først at nå op på 100 % fuld auktionering i 2020. Den vigtigste begrundelse herfor er, at 
EU's energimarked ikke er fuldt integreret. De eksisterende isolerede markeder vil forhindre 
den overførsel af kapacitet, som er nødvendig for at udligne virkningerne af en 100 % 
auktionering af elproduktionsektoren. Endvidere vil den gradvise auktionering gøre det 
muligt at forbedre energieffektiviteten og tilpasse elproduktionen til den højere efterspørgsel, 
som det nye IPPC-direktiv medfører. 
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Ændringsforslag 459
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I de fleste medlemsstater dækkes en stor del af varmeefterspørgslen af fjernvarme (i Polen for 
eksempel er det over 50 %). Enhver forpligtelse til at købe kvoter, der pålægges denne sektor, 
vil kunne forårsage en stigning i varmepriserne. Der er en risiko for, at husholdningerne vil 
udskifte varme, der leveres af dyrere netværk, med individuel kulfyring, der er underlagt en 
mindre streng emissionskontrol. For at undgå dette er der et forslag til gennemførelse af 
auktionsordningen inden for energisektoren som foreslået for andre sektorer.

Ændringsforslag 460
Norbert Glante

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 

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

højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan 
elproducerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9. Der skal 
ligeledes tildeles gratis kvoter til mindst 12 
CCS-demonstrationsværker udvalgt af 
Kommissionen, som efterlever kriterierne 
i stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle metoder til CO2-opsamling og alle lagringsmetoder bliver afprøvet. Der 
er derfor brug for mindst 12 demonstrationsværker.

Ændringsforslag 461
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan 
elproducerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9. Der skal 
ligeledes tildeles gratis kvoter svarende til 
125 % af den forventede produktion til 
mindst 12 CCS-demonstrationsværker 
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udvalgt af Kommissionen, som efterlever 
kriterierne i stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Skaber incitamenter til at etablere CCS-demonstrationsværker.

Ændringsforslag 462
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat ikke når sit årlige 
reduktionsmål i henhold til [beslutningen 
om en fælles indsats], som anført i artikel 
3 og bilaget til den beslutning, skal der i 
CITL tilbageholdes en mængde kvoter 
svarende til den manglende 
emissionsreduktion for det pågældende 
år, som ikke udstedes til de pågældende 
medlemsstater. Kvoterne som bliver 
tilbageholdt i CITL kan auktioneres af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører et bødesystem for medlemsstaternes overholdelse i henhold til 
beslutningen om en fælles indsats.
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Ændringsforslag 463
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat ikke når sit årlige 
reduktionsmål i henhold til [beslutningen 
om en fælles indsats], som anført i artikel 
3 og bilaget til den beslutning, skal der i 
CITL tilbageholdes en mængde kvoter 
svarende til den manglende 
emissionsreduktion for det pågældende 
år, som ikke udstedes til de pågældende 
medlemsstater. Kvoterne som bliver 
tilbageholdt i CITL kan uddeles til andre 
medlemsstater af Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Der er kun behov for dette ændringsforslag, hvis der ikke indføres bøder i henhold til 
beslutningen om en fælles indsats. Det indfører et bødesystem for medlemsstaternes 
overholdelse i henhold til beslutningen om en fælles indsats. 

Ændringsforslag 464
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis en medlemsstat nægter at betale 
en bøde i henhold til 
overholdelsesmekanismen knyttet til 
[beslutningen om en fælles indsats], som 
anført i artikel 3 og bilaget til den 
beslutning, skal der i CITL tilbageholdes 
en mængde kvoter svarende til den 
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manglende emissionsreduktion for det 
pågældende år, som ikke udstedes til de 
pågældende medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag garanterer, at medlemsstaterne overholder et bødesystem for 
medlemsstaternes overholdelse i henhold til beslutningen om en fælles indsats.

Ændringsforslag 465
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis en medlemsstat nægter at betale 
en bøde i henhold til 
overholdelsesmekanismen knyttet til 
[beslutningen om en fælles indsats], som 
anført i artikel 3 og bilaget til den 
beslutning, skal der i CITL tilbageholdes 
en mængde kvoter svarende til den 
manglende emissionsreduktion for det 
pågældende år, som ikke udstedes til de 
pågældende medlemsstater, før de betaler 
den fastsatte bøde.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag er udelukkende anvendeligt, hvis der findes et bødesystem for medlemsstaterne i
henhold til beslutningen om en fælles indsats. Det garanterer, at medlemsstaterne overholder 
dette system.

Ændringsforslag 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
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Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som udfører 
aktiviteter i 2013 og har fået tildelt gratis 
kvoter i perioden 2008 til 2012, må ikke 
udgøre en større andel af hele 
Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uklart om de anlæg, der henvises til, er hvert enkelt anlæg eller en eller anden form for 
gruppering af anlæg. Det er også uklart, hvad korrektionsfaktoren skal anvendes på og 
hvorfor. For at tage behørigt hensyn til risikoen for kulstoflækage skal kvotemængderne som 
beregnet ifølge benchmarks tildeles fuldt ud. Kombinationen af artikel 10 a, stk. 1 og stk. 7, 
dækker dette spørgsmål, og derfor er artikel 10 a, stk. 4 og stk. 5, ikke afgørende.

Ændringsforslag 467
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som udfører 
aktiviteter i 2013 og har fået tildelt gratis 
kvoter i perioden 2008 til 2012, må ikke 

4. Den totale kvotemængde, der ligger til 
grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, skal svare til hele Fællesskabets 



PE409.642v01-00 96/99 AM\734516DA.doc

DA

udgøre en større andel af hele 
Fællesskabets samlede årlige mængde end 
den andel, som deres emissioner udgjorde 
af de tilsvarende emissioner i perioden 
2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

samlede årlige mængde end den andel, som 
deres emissioner udgjorde af de tilsvarende 
godkendte emissioner i perioden 2005-
2007. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår et bottom-up-system til måling af, hvor mange gratis kvoter der 
tildeles hvert anlæg: Fastsætte et benchmark, observere hvordan disse opsummeres, når de 
først er overført til anlæg, og tilpasse dem igen, hvis de overskrider det samlede loft. For at 
fremskynde processen og skabe forudsigelige forhold for hver sektor foretrækkes et top-down-
system. Kommissionen bør først opdele det samlede loft mellem sektorerne baseret på 
godkendte emissioner og sidenhen fastsætte sektorbenchmarks, for at afgøre hvor mange 
kvoter hvert anlæg i en sektor modtager.

Ændringsforslag 468
Johannes Blokland

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
ensartet, tværsektoriel korrektionsfaktor, 
hvor det er nødvendigt.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag kan tillade, at nogle sektorer øger deres emissioner og videregiver 
byrden af deres reduktionsindsats til andre sektorer. En ensartet, tværsektoriel 
korrektionsfaktor sikrer, at alle sektorer deltager i aktivitet vedrørende emissionsreduktion.

Ændringsforslag 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt 
for at opfylde de kvotemængder, der er 
fastsat i henhold til stk. 1 og 3, og uden at 
de samlede kvotemængder i henhold til 
artikel 9 ændres.

Or. en

Begrundelse

Som berettigelse for de ressourcer, der bruges på fastsættelse af benchmarks, og på grund af 
deres ambitiøse karakter er det nødvendigt at foretage tildelinger i overensstemmelse med de 
kvotemængder, der er beregnet ved anvendelse af disse benchmarks. Overskridelser af loftet 
for sektoren skal som angivet i disse afsnit dækkes af mængder, der bortauktioneres, samt af 
overskud, der overføres til auktioneringsmængden. I førstnævnte tilfælde vil en reduktion i 
auktioneringsmængderne blive imødegået med en reduktion i efterspørgslen, og det kan 
derfor forventes, at det ikke vil medføre en stigning i kvotepriserne. En tydeliggørelse af at 
loftet i emissionshandelsordningen overholdes.
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Ændringsforslag 470
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007, jf. dog stk. 8. Der 
anvendes en korrektionsfaktor, hvor det er 
nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Der forekommer en risiko for kulstoflækage, når producenter i og uden for EU ikke er 
omfattet af de samme begrænsninger med hensyn til kulstofemissioner. I mangel af en 
hensigtsmæssig international aftale bør energiintensive industrier, der er udsat for en risiko 
for kulstoflækage, modtage den nødvendige mængde gratis tildelinger for at forebygge 
overførsel af emissioner til lande, der ikke pålægger deres lokale produktion tilsvarende 
begrænsninger.

Ændringsforslag 471
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
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har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007, jf. dog stk. 8. Der 
anvendes en korrektionsfaktor, hvor det er 
nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Se vores ændringsforslag 2 til artikel 10a, stk 8.
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