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Ändringsförslag 363
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a utgår
Gemenskapstäckande 

övergångsbestämmelser för gratis 
tilldelning

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.
Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar som leder till 
obligatoriska minskningar av utsläppen 
av växthusgaser som är jämförbara med 
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gemenskapens minskningar ska 
kommissionen se över dessa åtgärder i 
syfte att se till att fri tilldelning endast 
sker om den är fullt berättigad mot 
bakgrund av nämnda avtal.
2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till 
lagringsplatser för utsläpp av 
växthusgaser.
3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.
4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under 
perioden 2005–2007, uttryckt som en 
andel av de årliga totala utsläppen i hela 
gemenskapen. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas.
5. Det maximala antalet utsläppsrätter 
som ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 
2005-2007. Varje därpå följande år ska 
den totala tilldelningen till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.



AM\734516SV.doc 5/101 PE409.642v01-00

SV

6. Av den mängd utsläppsrätter för hela 
gemenskapen som under perioden 
2013-2020 fastställs i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a ska fem procent 
avsättas för nya deltagare, vilket är den 
högsta andel som kan tilldelas nya 
deltagare i enlighet med de bestämmelser 
som antagits med tillämpning av punkt 1 i 
denna artikel.
Tilldelningen ska justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.
Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.
7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.
8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.
9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.
Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
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anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
(a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
(b) Den utsträckning i vilken det är 
möjligt för enskilda anläggningar inom 
den berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
(c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
(d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Or. en

Motivering

Full utauktionering bör genast bli allmän regel, eftersom gratisrätter inte ger de incitament 
som behövs för att företagen säkert ska minimera de negativa konsekvenserna för miljön av 
sin verksamhet. Åtgärder för att förhindra koldioxidläckage är önskvärda, men innebär inget 
krav på gratisrätter till de industrigrenar som släpper ut mest växthusgaser.
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Ändringsförslag 364
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapstäckande 
övergångsbestämmelser för gratis 
tilldelning

Krav på utsläppsrätter vid import

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för att ålägga 
importörer av energiintensiva varor att 
överlämna utsläppsrätter i sådana fall där 
dessa sektorer inte får någon 
gratisutdelning inom 
gemenskapssystemet.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket ska, i 
möjligaste mån, garantera att anläggningar 
inom gemenskapen, vilka inte får någon
gratisutdelning och där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage får 
samma konkurrensläge som anläggningar 
i tredjeländer.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
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dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

dessa åtgärder i syfte att se till att krav på 
utsläppsrätter tillämpas endast om de är 
fullt berättigade mot bakgrund av nämnda 
avtal.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till 
lagringsplatser för utsläpp av 
växthusgaser.

2. Från och med 1 januari 2013 ska krav 
på utsläppsrätter vid import tillämpas på 
varor som enligt punkt 5 är utsatta för 
stora risker för koldioxidläckage eller 
internationell konkurrens fram till dess
att andra länder och administrativa 
enheter omfattas av bindande och 
kontrollerbara åtgärder för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Importörerna 
ska vara skyldiga att överlämna 
utsläppsrätter i följande fall:
(a) Om kommissionen i enlighet med 
förfarandet i artikel 23.2 fastställt att det 
land eller den administrativa enhet där 
varan tillverkats inte vidtar bindande och 
kontrollerbara åtgärder för minskning av 
växthusgasutsläppen och
(b) om metoder för sådana varor 
fastställts med stöd av punkt 3.
Kraven på utsläppsrätter för importvaror 
ska inte gälla för varor som tillverkats i 
länder och administrativa enheter som 
med tillämpning av artikel 25 anknutits 
till gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Kommissionen ska beräkna den 
genomsnittliga nivån på 
växthusgasutsläppen från produktionen 
av enskilda varor eller kategorier av varor 
inom gemenskapen, med hänsyn tagen till 
upplysningar i sådana rapporter som 
avses i artikel 14 och omfattas av 
oberoende kontroll samt till samtliga 
relevanta utsläpp som omfattas av 
gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter. Kommissionen ska i 
enlighet med förfarandet i artikel 23.2 
upprätta metoder för att beräkna vilka 
krav på utsläppsrätter för importvaror 
som ska gälla för varor eller kategorier av 
varor med betydande risk för 
koldioxidläckage eller utsatta för
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internationell konkurrens, varvid kraven 
ska motsvara den genomsnittliga nivån på 
växthusgasutsläppen från produktionen 
av enskilda varor inom gemenskapen, 
multiplicerad med mängden importerade 
varor, uttryckt i ton.

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under 
perioden 2005–2007, uttryckt som en 
andel av de årliga totala utsläppen i hela 
gemenskapen. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas.

4. För att det ska gå lättare att fastställa 
metoder i enlighet med punkt 3 får 
kommissionen, i sina förordningar som
antagits i enlighet med artiklarna 14 och 
15, föreskriva att verksamhetsutövarna 
ska rapportera om produktionen av varor 
samt att de upplysningar som 
inrapporterats ska omfattas av oberoende 
kontroll.

5. Det maximala antalet utsläppsrätter 
som ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 
2005-2007. Varje därpå följande år ska 
den totala tilldelningen till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

5. Importörer av varor som omfattas av 
punkt 1 ska avge en skriftlig deklaration 
om dessa varor. I den skriftliga 
deklarationen ska det bekräftas att 
importören, för de varor som importerats, 
överlämnat ett tillräckligt antal 
utsläppsrätter, fastställt i enlighet med 
punkt 3, i gemenskapens register med 
iakttagande av de särskilda administrativa 
förfaranden som ska fastställas i 
kommissionens förordningar.

6. Av den mängd utsläppsrätter för hela 
gemenskapen som under perioden 
2013-2020 fastställs i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a ska fem procent 
avsättas för nya deltagare, vilket är den 
högsta andel som kan tilldelas nya 
deltagare i enlighet med de bestämmelser 
som antagits med tillämpning av punkt 1 i 
denna artikel.

6. Kravet på utsläppsrätter för 
importvaror får tillgodoses antingen med 
hjälp av utsläppsrätter från EU eller 
utsläppsrätter från systemet för handel 
med utsläppsrätter i något tredjeland, om 
detta system erkänts vara lika rigoröst 
som EU:s system.

Tilldelningen ska justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.
Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.
7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i

7. Alla föreskrifter och 
genomförandebestämmelser som hänför 
sig till krav på utsläppsrätter ska antas av 
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denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 23.3 och genomföras senast den 
1 januari 2012.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.
9. Senast den 30 juni 2010 och vart 
tredje år därefter ska kommissionen 
fastställa de sektorer som avses i punkt 8. 

9. Senast den 30 juni 2010 och varje år
därefter ska kommissionen, med beaktande 
av belägg som inlämnats av de berörda 
parterna, fastställa vilka sektorer och 
varor som avses i punkt 2. 

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att förlora 
väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:

Vid det fastställande som avses i första 
stycket ska kommissionen beakta den mån 
i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att förlora 
väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:

(a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden.

(a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen har lett till en väsentlig 
ökning av produktionskostnaden.

(b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på grundval
av den mest energieffektiva teknik som 
finns tillgänglig.

(b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på grundval 
av den mest energieffektiva teknik som 
finns tillgänglig.

(c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 

(c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
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mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.

mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.

(d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.

(d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.

För en utvärdering av i vilken utsträckning 
kostnadsökningarna till följd av 
gemenskapssystemet kan föras vidare, kan 
bland annat uppskattningar av utebliven 
försäljning till följd av det ökade priset för 
koldioxidutsläpp eller påverkan på de 
berörda anläggningarnas lönsamhet 
användas.

För en utvärdering av i vilken utsträckning 
kostnadsökningarna till följd av 
gemenskapssystemet kan föras vidare, kan 
bland annat uppskattningar av utebliven 
försäljning till följd av det ökade priset för 
koldioxidutsläpp eller påverkan på de 
berörda anläggningarnas lönsamhet 
användas.

Or. en

Motivering

Priset på koldioxid bör i sin helhet ingå i produkterna för att marknaden ska styras i riktning 
mot mera klimatriktiga konsumtionsmönster. Gratistilldelningen snedvrider 
marknadsmekanismernas funktion medan full utauktionering skulle bespara oss en myckenhet 
byråkrati och effektivast belöna dem som presterar bäst. Koldioxidläckage samt illojal 
konkurrens mot europeisk produktion från länder som inte slutit upp bakom det omfattande 
internationella avtalet om klimatförändringen bör uppvägas med hjälp av kravet på 
utsläppsrätter för importvaror.

Ändringsförslag 365
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapstäckande 
övergångsbestämmelser för gratis 
tilldelning

Harmoniserad gratis tilldelning för att 
minska risken för koldioxidläckage i 
händelse av att inget internationellt avtal 
skulle uppnås

Or. en
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Ändringsförslag 366
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8, om inget 
internationellt avtal uppnåtts fram till 
dess. Gratisutdelning gäller endast för de 
sektorer där det, utgående från de 
kriterier som fastställts i punkt 9, 
konstaterats föreligga risk för 
koldioxidläckage.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
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minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda 
avtal.

minskningar ska kommissionen undvika fri 
tilldelning och sträva efter full 
utauktionering senast 2013.

Or. en

Ändringsförslag 367
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Från och med 2013 ska 
medlemsstaterna gratistilldela alla 
utsläppsrätter för hela perioden. Senast 
den 30 juni 2009 ska kommissionen anta 
gemenskapstäckande och fullt 
harmoniserade genomförandebestämmelser 
för en harmoniserad tilldelning av 
utsläppsrätter enligt punkterna 2 och 3.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. Definitionen av vilka 
sektorer direktivet ska gälla för utgör 
emellertid en väsentlig del och ska därför 
omfattas av ett förslag i enlighet med 
artikel 251 i EG-fördraget.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik.
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biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.
Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar som leder till 
obligatoriska minskningar av utsläppen 
av växthusgaser som är jämförbara med 
gemenskapens minskningar ska 
kommissionen se över dessa åtgärder i 
syfte att se till att fri tilldelning endast 
sker om den är fullt berättigad mot 
bakgrund av nämnda avtal.

Or. en

Motivering

Det behövs ingen utauktionering av utsläppsrätter för att EU:s mål i fråga om minskade
koldioxidutsläpp ska nås. Utauktioneringen skulle leda till stora prishöjningar på energi, 
skada näringslivets konkurrenskraft och minska konsumenternas köpkraft. Gratisutdelning 
tillsammans med europatäckande riktmärken med justeringar i efterhand (med hänsyn tagen 
till den faktiska produktionen) är ett bättre alternativ. Utauktionering av utsläppsrätter för 
koldioxid vid elproduktion betungar konsumenterna med dryga kostnader i onödan. En 
mekanism för gratisutdelning utgående från riktmärken och faktisk produktion ger oss ett 
effektivare system för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 368
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
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icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket ska 
fastställa harmoniserade riktmärken för 
växthusgas- och energieffektivitet för 
anläggningarna inom de sektorer som får 
utsläppsrätter gratis. Dessa 
sektorspecifika riktmärken ska bygga på 
den mest växthusgaseffektiva och 
energieffektiva teknik som finns att tillgå 
på marknaden, inberäknat 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa, kraftvärme samt av avskiljning,
användning och lagring av växthusgaser.

Riktmärket för varje sektor ska helst 
beräknas utgående från slutprodukten 
och inte bara insatsvarorna, för att 
utsläppen av växthusgaser ska minska så 
mycket som möjligt och inbesparingarna 
till följd av energieffektivitet bli bästa 
möjliga under hela produktionsprocessen 
inom den berörda sektorn.
Gratisutdelningen till anläggningar ska 
inte omfatta mer än vad som anges av det 
tillämpliga riktmärket för sektorn i fråga, 
i syfte att belöna de effektivaste 
verksamhetsutövarna. De åtgärder som 
avses i första stycket får inte ge incitament 
till att öka den sammanlagda nivån av 
utsläppen inom den berörda sektorn. 
Åtgärderna får också beakta utsläpp från 
användningen av brännbara avfallsgaser 
från masugnar, i de fall då det inte går att 
undvika att dessa gaser uppstår vid 
ståltillverkningen, och gratisutdelning av 
utsläppsrätter till masugnarna får i dessa 
fall tillåtas. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
nettoelproduktion för försäljning till 
tredje parter.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
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utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Or. en

Ändringsförslag 369
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, vara 
harmoniserade åtgärder för att garantera 
att tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för el som man får som 
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biprodukt vid en industriprocess genom 
att ta till vara värme, vattenånga eller gas 
som uppstått vid processen.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Or. fr

Motivering

Det är inte meningen att låta sådana europeiska industrier bli lidande, som tar vara på energi 
som uppkommit vid tillverkningsprocesserna och omvandlar den till el.

Ändringsförslag 370
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den europeiska tillverkningsindustrin 
är utsatt för internationell konkurrens. Så 
länge vi inte fått något internationellt 
avtal som skapar samma konkurrensläge 
mellan de olika sektorerna måste 
gratisutdelning utgående från 
effektiviteten vara regeln för de 
anläggningar inom tillverkningsindustrin 
vilka omfattas av detta direktiv.

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.
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enligt punkterna 2–6 och 8.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som fastställer 
gratisutdelningen utgående från 
effektiviteten och syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i andra stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen per
producerad enhet samt ska, i möjligaste 
mån, garantera att koldioxidläckage och 
industriutlokaliseringar undviks och
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten. Åtgärderna 
ska också beakta utsläpp i samband med 
att brännbara avfallsgaser från en 
industriprocess används som energi.
Gratisutdelning får inte förekomma för 
någon typ av elproduktion, med undantag 
för el som produceras för att tillsammans 
med värme användas industriellt 
(kraftvärme) eller produceras från 
restprodukter från en industriprocess, 
varvid gratisutdelningen ska följa samma 
tilldelningsprinciper som gäller för den 
ifrågavarande industrigrenen, alltså göras 
utgående från effektiviteten (riktmärken).

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal
och lägga fram ett lagförslag i enlighet 
med artikel 251 i fördraget.

Or. en
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Motivering

Om avfallsgaser och annan restenergi från industriprocesser används effektivt blir detta till 
nytta för energieffektiviteten och påverkar klimatet positivt. El och värme produceras vid 
sådana processer i industrianläggningar. Denna el- och värmeproduktion måste komma i 
fråga för gratisutdelning. I det sammanhanget spelar det ingen roll om elen eller värmen 
används inom anläggningen eller utanför den.

Ändringsförslag 371
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser. Då 
principerna för riktmärkena fastställs ska 
kommissionen samråda med de berörda 
sektorerna.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen med hjälp av riktmärken sker 
på ett sätt som främjar utnyttjandet av 
effektiv teknik för att bekämpa utsläpp av 
växthusgaser och förbättra 
energieffektiviteten. Utan att det påverkar 
tillämpningen av sektorspecifika kriterier 
ska föreskrifterna beakta mest effektiv 
teknik i fråga om växthusgaser och 
energieffektivitet samt de mest effektiva, 
ersättningsmöjligheterna samt alternativa 
produktionsprocesser som kan användas 
allmänt, liksom utnyttjande av biomassa
och förnybar energi samt ta hänsyn till 
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möjligheterna att minska utsläppen av 
växthusgaser, också de tekniska 
möjligheterna. De bör stimulera till 
utsläppsminskning.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till punkterna 2–6 och 8 skapar ingen ytterligare tydlighet eftersom det i tredje 
stycket redan finns ett system för harmoniserade riktmärken. Av omsorg om 
planeringssäkerheten ska beslut om systemet för riktmärken ha fattats vid mitten av 2010. 
I ändringsförslaget framhålls användningen av och viktiga egenskaper hos riktmärkena. 

Ändringsförslag 372
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].
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Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, fastställa 
harmoniserade riktmärken för att 
garantera att tilldelningen sker på ett sätt 
som främjar utnyttjandet av effektiv teknik 
för att bekämpa utsläpp av växthusgaser 
och förbättra energieffektiviteten, genom 
att beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Dessa harmoniserade 
regler får också beakta utsläpp från 
användningen av brännbara avfallsgaser, 
i de fall då det inte går att undvika att 
dessa gaser uppstår vid den industriella 
produktionsprocessen, och 
gratisutdelning av utsläppsrätter till 
verksamhetsutövarna vid de anläggningar 
där gaserna förbränns eller där de 
uppstått får i dessa fall tillåtas. 
Gratisutdelning får inte förekomma för 
någon typ av nettoförsäljning av
elproduktion till elnätet.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Or. en

Motivering

Här tidigareläggs det datum då kommissionen måste anta regler för gratisutdelning. Detta 
sammanhänger med att artikel 11.1 ålägger medlemsstaterna att till kommissionen sända in 
en slutgiltig förteckning över anläggningar och gratisutdelningen till dem senast den 
30 juni 2011. Eftersom medlemsstaterna bör samråda med anläggningarna och allmänheten, 
om inte för annat så för att peka ut eventuella räknefel, är den period på tre månader som 
föreslagits inte tillräckligt lång. Dessutom bör gratisutdelning till nettoförsäljare av el 
undvikas för att elmarknaden inte ska snedvridas.
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Ändringsförslag 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Inom sektorer eller industrigrenar med 
risk för koldioxidläckage ska 
gratisutdelningen omfatta 100 % så länge 
ett internationellt avtal inte anses 
tillfredsställande enligt kriterierna i 
artikel 28.1.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för kraftvärme och 
elproduktion för egen förbrukning.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
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som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Or. fr

Motivering

Övergångsbestämmelserna för gratisutdelningen kan tidigareläggas med ett år, utan att detta 
medför några problem. Det måste skrivas in i själva rättsaktstexten att sektorer eller 
industrigrenar med risk för koldioxidläckage ska få 100 % av utsläppsrätterna gratis så länge 
något tillfredsställande internationellt avtal inte uppnåtts. Ett sådant stadgande behövs 
ofrånkomligen av omsorg om förutsägbarheten för investeringar inom EU. Likaså är det 
absolut nödvändigt för att vi ska kunna trygga kraftvärmen och produktionen av el för egen 
förbrukning.

Ändringsförslag 374
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån och med 
beaktande av utsläppen till följd av den 
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utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

industriella processen, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser inom varje sektor. 
Gratisutdelning får inte förekomma för 
någon typ av elproduktion, med undantag 
för kraftvärme och elproduktion för egen 
förbrukning.

Till dess att ett internationellt avtal börjat 
genomföras ska energiintensiva industrier 
inom EU få gratisutdelning enligt en 
specifik faktor för utsläppen (riktmärket), 
utgående från EU:s kriterier för bästa 
tillgängliga teknik som tekniskt kan tas i 
bruk, med beaktande av EU:s utsläppstak.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Or. fr

Motivering

Övergångsbestämmelserna för gratisutdelningen kan tidigareläggas med ett år, utan att detta 
medför några problem. Teknik för minskning av växthusgasutsläppen och ökning av 
energieffektiviteten kan bäst främjas genom att man kvantifierar de specifika utsläppen och 
för varje berörd sektor ställer upp mål som är tekniskt möjliga att uppnå (riktmärken). 
Riktmärkena gör det möjligt att på det internationella planet direkt utvärdera de jämförbara 
och obligatoriska minskningar av växthusgasutsläppen som gäller inom olika system för 
handel med utsläppsrätter. 
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Ändringsförslag 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. För att utarbeta 
riktmärken för de olika sektorerna ska 
kommissionen samråda med de berörda 
sektorerna.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och
förbättra energieffektiviteten med hjälp av 
riktmärken. Oavsett särdragen inom de 
olika industrisektorerna ska det tas 
hänsyn till vad som är mest effektiv 
teknik, ersättningsmöjligheter i form av 
allmänt använda alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt möjligheterna att bekämpa
utsläpp med hjälp av nuvarande teknik. 
Åtgärderna bör stimulera till att konkret 
bekämpa utsläpp. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
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minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Or. pl

Motivering

Hänvisningen till punkterna 2–6 och 8 skapar ingen ytterligare klarhet, eftersom det redan i 
tredje stycket talas om ett harmoniserat system för att utarbeta standarder. Med tanke på 
behovet av planering bör enighet om systemet för utarbetandet av standarder ha uppnåtts 
fram mot mitten av 2010. I ändringsförslaget betonas att standarder ska användas och att 
nedanstående teman är mycket viktiga: en harmonisering av standarderna så att hänsyn kan 
tas till särdragen inom olika sektorer, förstärkta uppmaningar till bättre resultat samt samråd 
med berörda branscher. 

Ändringsförslag 376
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser .

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. För att utarbeta 
standarder för de olika sektorerna ska 
kommissionen samråda med de berörda 
sektorerna.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
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utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Or. pl

Ändringsförslag 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast vid utgången av juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
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tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för kraftvärmeverk och 
produktion av el för egen förbrukning 
inom den energiintensiva industrin. Om 
en anläggning inom en sektor eller 
delsektor med risk för koldioxidläckage 
får gratis utsläppsrätter för produktion av 
el för egen förbrukning kan den
anläggning där elen används inte 
samtidigt få utsläppsrätter för indirekta 
utsläpp i enlighet med punkterna 8 och 9 
och artikel 10b.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen, i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel [23.3], se över dessa 
åtgärder i syfte att se till att fri tilldelning 
endast sker om den är fullt berättigad mot 
bakgrund av nämnda avtal.

Or. en

Motivering

Produktion av el för egen förbrukning inom energiintensiva industrier bör behandlas 
annorlunda än kommersiell elproduktion eftersom konkurrensläget för slutförbrukningen av 
el är helt annorlunda än vad fallet är vid den kommersiella elproduktionen (det går ju inte att 
övervältra kostnaderna på någon annan). Produktion av el för egen förbrukning inom 
energiintensiva industrier bör behandlas som ett led i dessa industriers verksamhet, för att 
företagen ska ha samma utgångsläge som gäller för sådana företag enligt den internationella 
företagsmodellen, samt vara jämspelta med sektorer/företag som annars skulle få gratis 
tilldelning för direkta och indirekta utsläpp, varvid det måste finnas klara föreskrifter som 
förhindrar dubbel tilldelning för någon som helst produktion av el för egen förbrukning.
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Ändringsförslag 378
Linda McAvan, Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Or. en

Ändringsförslag 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till punkterna 2–6 och 8 skapar ingen ytterligare tydlighet eftersom det i tredje 
stycket redan finns ett system för harmoniserade riktmärken. Av omsorg om 
planeringssäkerheten bör beslut om systemet för riktmärken ha fattats vid mitten av 2010. 
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Ändringsförslag 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till punkterna 2–6 och 8 skapar ingen ytterligare tydlighet eftersom det i 
tredje stycket redan finns ett system för harmoniserade riktmärken. Av omsorg om 
planeringssäkerheten bör beslut om systemet för riktmärken ha fattats vid mitten av 2010.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter.

Or. en
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Motivering

Hänvisningen till punkterna 2–6 och 8 skapar ingen ytterligare tydlighet eftersom det i tredje 
stycket redan finns ett system för harmoniserade riktmärken. Av omsorg om 
planeringssäkerheten bör beslut om systemet för riktmärken ha fattats vid mitten av 2010.

Ändringsförslag 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Or. en

Motivering

Vi anser att genomförandebestämmelserna för tilldelningen kan antas tidigare, så att 
förutsägbarheten blir bättre. Dessutom ger kommissionens förslag medlemsstaterna bara 
tre månader för offentliggörandet av gratisutdelningen till de olika anläggningarna (från och 
med den 30 juni 2011, då genomförandebestämmelserna för tilldelningen antas, till och med 
den 30 september 2011) och det är på tok för kort. Genom det här ändringsförslaget förlängs 
perioden i lämplig utsträckning.

Ändringsförslag 383
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 1. Senast den 31 december 2010 ska 
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kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Or. en

Motivering

Vi måste få det här redskapet så fort som möjligt men tidsplanen måste vara rimlig.

Ändringsförslag 384
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Or. en

Motivering

Vi måste få det här redskapet så fort som möjligt men tidsplanen måste vara rimlig.

Ändringsförslag 385
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta kompletterande
gemenskapstäckande och fullt 
harmoniserade genomförandebestämmelser 
för en harmoniserad tilldelning av 
utsläppsrätter enligt punkterna 2–6.

Or. de

Motivering

Tilldelning av annat slag än gratistilldelning bör begränsas till att gälla annan elproduktion 
än kraftvärme, för att inte denna produktionsform, som är det effektivaste sättet att producera 
el, ska belastas i onödan och mekanismerna för främjande av kraftvärme i olika länder inte 
motverkas. 

Ändringsförslag 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. När kommissionen 
fastställer principerna för riktmärken i 
enskilda sektorer, ska den samråda med 
de berörda sektorerna.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget framhålls riktmärkena och deras viktiga egenskaper, alltså att de ska vara 
harmoniserade och kunna ta hänsyn till sektorsspecifika omständigheter och starkt stimulera 
till ökad effektivitet, vartill kommer kravet på samråd med de berörda industrierna.
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Ändringsförslag 387
Irena Belohorská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, fastställa 
harmoniserade riktmärken för att 
garantera att tilldelningen sker på ett sätt 
som främjar utnyttjandet av effektiv teknik 
för att bekämpa utsläpp av växthusgaser 
och förbättra energieffektiviteten, genom 
att beakta mest effektiv teknik, samt 
möjligheterna, även de tekniska 
möjligheterna, att minska utsläppen,
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Åtgärderna ska också 
beakta utsläpp från användningen av 
brännbara avfallsgaser, i de fall då det 
inte går att undvika att dessa gaser 
uppstår vid någon integrerad process för 
produktion av stål från malm, särskilt i 
masugnar, och gratisutdelning av 
utsläppsrätter till denna process får i så 
fall tillåtas. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av
nettoförsäljning av elproduktion
elproduktion.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bygger på ändringsförslag 19 från föredraganden men i stället för att 
överlåta beslutsfattandet om avfallsgaser till kommissionen garanterar det gratisutdelning av 
utsläppsrätter i samband med användningen av sådana gaser, för att ge en korrekt signal till 
att de används hållbart. I ändringsförslaget görs dessutom ett väsentligt tillägg till metoden 
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med riktmärken för att garantera att det tas hänsyn till de tekniska möjligheterna att minska 
utsläppen.

Ändringsförslag 388
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket ska, i 
möjligaste mån, fastställa harmoniserade 
sektorsspecifika riktmärken för att 
garantera att tilldelningen sker på ett sätt 
som främjar utnyttjandet av effektiv teknik 
för att bekämpa utsläpp av växthusgaser 
och förbättra energieffektiviteten. De ska 
bygga på mest effektiv teknik, samt 
möjligheterna, även de tekniska 
möjligheterna, att minska utsläppen,
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser samt utnyttjande av 
biomassa.

När kommissionen fastställer principerna 
för riktmärken i enskilda sektorer, ska 
den samråda med de berörda sektorerna.

Or. en

Motivering

Metoder för definitionen av riktmärkena måste ovillkorligen fastställas. Inom kalk-, cement-
och stålindustrin har man sämre möjligheter att minska utsläppen än till exempel inom 
raffinaderibranschen. Det här måste respekteras.
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen per 
producerad enhet samt ska, i möjligaste 
mån, fastställa harmoniserade 
sektorsspecifika riktmärken för att
garantera att tilldelningen sker på ett sätt 
som främjar utnyttjandet av effektiv teknik 
för att bekämpa utsläpp av växthusgaser 
och förbättra energieffektiviteten. De ska 
bygga på mest effektiv teknik, samt 
möjligheterna, även de tekniska 
möjligheterna, att minska utsläppen,
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser samt utnyttjande av 
biomassa. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

När kommissionen fastställer principerna 
för riktmärken i enskilda sektorer, ska 
den samråda med de berörda sektorerna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget stöder föredragandens förslag om att det ska införas ”harmoniserade 
riktmärken”. För att detta ska framgå tydligare behövs vissa klarlägganden:

– Riktmärkena måste grunda sig på den mest effektiva tekniken.

– De ”tekniska möjligheterna” är ett väsentligt kriterium, såsom det för närvarande 
föreskrivs i bilaga III punkt 3 i det befintliga direktivet (alltså att man tar hänsyn till 
processrelaterade utsläpp).

– Avskiljning och lagring av koldioxid ska inte beaktas i samband med utformningen av 
riktmärkena.
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– En ökning av utsläppen per producerad enhet bör undvikas, samtidigt som det öppnas 
möjligheter för tillväxt.

– Samråd bör hållas med de berörda sektorerna.

Ändringsförslag 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket ska
bygga på lämpliga riktmärken för de 
sektorer de berör för att i möjligaste mån
garantera att tilldelningen sker på ett sätt 
som främjar utnyttjandet av effektiv teknik 
för att bekämpa utsläpp av växthusgaser 
och förbättra energieffektiviteten, genom 
att beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser och sporrar till 
förbättringar i fråga om de specifika 
utsläppen, med samtidig hänsyn tagen till 
det övergripande utsläppsmål som anges i 
artikel 9. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för kraftvärme och 
elproduktion för egen förbrukning.

Or. fr

Motivering

Vi får inte lägga hinder i vägen för kraftvärme eller för elproduktion för egen förbrukning, 
vilka öppnar möjligheter för en bättre optimering ur miljösynvinkel. En hänvisning till 
riktmärken ter sig ofrånkomlig, alltså att fördelningen ska ske utgående från riktmärken till 
de sektorer eller delsektorer där detta är möjligt, med hänsyn tagen till möjligheterna att 
jämföra produktionssätten där. Dessutom måste systemet för tilldelning av utsläppsrätter 
ovillkorligen och i första hand uppmuntra till en förbättring i fråga om de specifika utsläppen 
från olika anläggningar och inte till att produktionen vid dem ska minska.
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Ändringsförslag 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket ska 
ge incitament till att minska de specifika
utsläppen samt ska, i möjligaste mån, 
garantera att tilldelningen sker på ett sätt 
som främjar utnyttjandet av effektiv teknik 
för att bekämpa utsläpp av växthusgaser
genom användning av riktmärken och
förbättra energieffektiviteten. Utan att det 
påverkar tillämpningen av 
sektorsspecifika kriterier ska hänsyn tas 
till mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, allmänt tillämpliga 
alternativa produktionsprocesser, 
utnyttjande av biomassa samt andra 
tekniska lösningar som kan minska 
utsläppen. 

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget framhålls riktmärkena och deras viktiga egenskaper, alltså att de ska vara 
harmoniserade och kunna ta hänsyn till sektorsspecifika omständigheter och starkt stimulera 
till ökad effektivitet, vartill kommer kravet på samråd med de berörda industrierna. 
Alternativa produktionsprocesser kan komma i fråga som riktmärken endast om de är allmänt 
tillämpliga. Hänvisningen till möjligheter i bilaga III i det nuvarande direktivet ska få stå 
kvar för att det klart ska framgå att riktmärkena är av teknisk karaktär. Avskiljning och 
lagring av koldioxid ska inte beaktas i samband med utformningen av riktmärkena.
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Ändringsförslag 392
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka de direkta 
eller indirekta utsläppen samt ska, i 
möjligaste mån, garantera att tilldelningen 
sker på ett sätt som främjar utnyttjandet av 
effektiv teknik för att bekämpa utsläpp av 
växthusgaser och förbättra 
energieffektiviteten, genom att beakta mest 
effektiv teknik, ersättningsmöjligheter, 
alternativa produktionsprocesser, 
utnyttjande av biomassa samt av 
avskiljning och lagring av växthusgaser. 
Gratisutdelning får inte förekomma för 
någon typ av elproduktion, om inte elen 
används inom sektorer med direkta eller 
indirekta utsläpp och sektorerna 
klassificerats som utsatta och får gratis 
utsläppsrätter för växthusgaser, upp till 
en viss nivå av prestanda.

Or. hu

Motivering

Tack vare det föreslagna tillägget kommer energiproducenter att kunna få gratis 
utsläppsrätter i en omfattning som motsvarar energianvändningen inom sektorer och 
delsektorer som klassificerats som utsatta och har direkta eller indirekta utsläpp (en nivå av 
prestanda som bygger på bästa tillgängliga teknik). På så sätt kan koldioxidläckage 
förhindras och de energiintensiva sektorerna får ha kvar sin konkurrenskraft och kan 
fortsätta driften inom gemenskapen. 
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Ändringsförslag 393
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för minst 12 av de 
demonstrationsanläggningar för 
avskiljning och lagring av koldioxid, vilka 
utvalts av kommissionen och har en 
minsta storlek på 200 MW och omfattar 
all teknik för avskiljning och lagring av 
koldioxid i förening med de olika 
energibärarna, samt lagrings- och 
transportmöjligheter som motsvarar 
125 % av den förväntade 
produktionsvolymen inom två år efter att 
produktionen inletts, tidigast dock 2013.

Or. de

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ge ett kraftigare incitament till att det på ett tidigt stadium 
fattas beslut om att bygga demonstrationsanläggningar.
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Ändringsförslag 394
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. 

Or. en

Ändringsförslag 395
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 



PE409.642v01-00 42/101 AM\734516SV.doc

SV

produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.

produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. 

Or. en

Motivering

Om fullständig utauktionering av utsläppsrätter för växthusgaser införs redan 2013 kommer 
energipriserna plötsligt att stiga. Mest kommer elpriset att stiga i sådana länder där största 
delen el produceras med kol, som anses vara den största källan till utsläpp. Eftersom vi 
uppenbart saknar en enhetlig elmarknad och det finns isolerade regionala elmarknader med 
endast ringa kapacitet för kraftöverföring innebär detta att vi inte kommer att kunna uppväga 
de eventuella följderna av kraftiga elprishöjningar inom EU.

Ändringsförslag 396
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. 

Or. pl
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Motivering

Inom ekonomier som är baserade på fossila bränslen skulle införandet av reglerna och 
framför allt bristen på gratisutdelning till elproducenter, i förening med den linjära 
minskningen av antalet utsläppsrätter, leda till en drastisk höjning av elpriserna, vilket i sin 
tur skulle medföra en drastisk kostnadsökning inom hela ekonomin eller en övervältring av 
kostnaderna på medborgarna.

Ändringsförslag 397
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av 
elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik.

Or. de

Motivering

Tilldelning av annat slag än gratistilldelning bör begränsas till att gälla annan elproduktion 
än kraftvärme, för att inte denna produktionsform, som är det effektivaste sättet att producera 
el, ska belastas i onödan och mekanismerna för främjande av kraftvärme i olika länder inte 
motverkas
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Ändringsförslag 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik, till exempel 
i form av högeffektiva kraftvärmeverk, för 
att bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Or. es

Motivering

Tack vare kraftvärmeverken kan utsläppen av växthusgaser avsevärt minskas. 
Kraftvärmeverken producerar el och värme samtidigt, så att avsevärt mer av primärenergin 
kommer till nytta än vid någon annan form av konventionell elproduktion. För att 
kraftvärmeverkens inneboende möjligheter verkligen ska komma till sin rätt måste det inom 
systemet för handel med utsläppsrätter ta hänsyn till dessa möjligheter, när utsläppsrätterna 
fördelas. Därför bör gratisutdelning av utsläppsrätter gälla för 100 procent av utsläppen vid 
elproduktionen i kraftvärmeverk.

Ändringsförslag 399
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska fastställa harmoniserade 
riktmärken för att i möjligaste mån
garantera att tilldelningen sker på ett sätt 
som främjar utnyttjandet av effektiv teknik 
för att bekämpa utsläpp av växthusgaser 
och förbättra energieffektiviteten, genom 
att beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Åtgärderna får också 
beakta utsläpp från användningen av 
brännbara avfallsgaser från masugnar, i 
de fall då det inte går att undvika att dessa 
gaser uppstår vid ståltillverkningen, och 
gratisutdelning av utsläppsrätter till 
masugnarna får i dessa fall tillåtas. 
Gratisutdelning får inte förekomma för 
någon typ av nettoelproduktion för 
försäljning till tredje parter, med 
undantag för produktion av el för 
järnvägsföretag. Sådana utsläppsrätter 
ska gratisutdelas endast till dess att övriga 
transportsätt deltar i utsläppshandeln på 
ett sätt som innebär att motsvarande krav 
ställs på dem.

Or. en

Motivering

Vägtransporter och transporter till sjöss och längs inre vattenvägar omfattas för närvarande 
inte av gemenskapens system för handel med utsläppsrätter och kommer inte att tas med efter 
2012. Luftfarten kommer att tas med i systemet men där kommer andelen utsläppsrätter som 
gratisutdelas att vara stor. Om man skulle upphöra med gratisutdelningen av utsläppsrätter 
som omfattar järnvägarnas elbehov skulle de europeiska järnvägarnas kostnader för 
utsläppshandel drastiskt öka. Utgående från kommissionens beräkningar skulle järnvägarnas 
kostnader öka med omkring 400 miljoner EUR per år. 
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för el som producerats 
antingen i samband med industriell 
värmeförbrukning eller utgående från
restprodukter från en industriprocess, 
förutsatt att elen är avsedd för 
verksamhetsutövarens egen förbrukning, 
varvid tilldelningen i vartdera fallet ska
göras enligt samma tilldelningsprinciper 
som gäller för den industriella 
verksamheten enligt bilaga I. 

När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle
ska dock alla utsläppsrätter tilldelas gratis 
till verksamhetsutövaren i den anläggning 
där avfallsgasen uppkommit, enligt 
samma tilldelningsprinciper som gällde 
för den anläggningen.

Or. en
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Motivering

Att producera el och värme i samband med industriprocesser eller utgående från 
restprodukter som uppkommer vid dem är ett miljövänligt sätt att lösa 
energiförsörjningsfrågan för dessa industrier. Den koldioxid som uppstår i samband med 
användning av avfallsgaserna är oupplösligt förbunden med de anläggningar där gaserna 
produceras och därför måste rätterna för utsläpp av den tilldelas just dessa anläggningar. 
Det här motsvarar punkt 92 i KOM(2003)0830 och gör det också lättare att fastställa 
riktmärken som leder till minskad användning av kol när de tillämpas och följaktligen också 
till att mindre mängder avfallsgaser uppkommer. Utauktionering skulle innebära en oskälig 
belastning för dessa anläggningar och motverka en effektiv användning av avfallsgaserna. 

Ändringsförslag 401
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser och oundvikliga 
koldioxidutsläpp från användningen av 
råvaror. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Or. en

Motivering

De tekniska möjligheterna till utsläppsminskning måste beaktas i samband med tilldelningen, 
eftersom det inom vissa sektorer är omöjligt att minska de största utsläppen, såsom fallet är 
till exempel med koldioxiden i kalksten. De oundvikliga koldioxidutsläppen från 
användningen av råvaror har samma inverkan på klimatförändringen som utsläppen från 
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energianvändningen. Med tanke på gratisutdelningen (koldioxidläckage) är de så kallade 
processutsläppen en väsentlig kostnadsfaktor. Därför bör de tekniska möjligheterna till 
utsläppsminskning erkännas i enlighet med den nuvarande punkt 3 i bilaga III till 
direktiv 2003/87/EG.

Ändringsförslag 402
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser och oundvikliga 
koldioxidutsläpp från användningen av 
råvaror. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Or. en

Motivering

De tekniska möjligheterna till utsläppsminskning måste beaktas i samband med tilldelningen, 
eftersom det inom vissa sektorer är omöjligt att minska de största utsläppen, såsom fallet är 
till exempel med koldioxiden i kalksten. De oundvikliga koldioxidutsläppen från 
användningen av råvaror har samma inverkan på klimatförändringen som utsläppen från 
energianvändningen. Med tanke på gratisutdelningen (koldioxidläckage) är de så kallade 
processutsläppen en väsentlig kostnadsfaktor. Därför bör de tekniska möjligheterna till 
utsläppsminskning erkännas i enlighet med den nuvarande punkt 3 i bilaga III till 
direktiv 2003/87/EG.
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Ändringsförslag 403
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion,
med undantag för minst 12 av de 
demonstrationsanläggningar för 
avskiljning och lagring av koldioxid, vilka 
utvalts av kommissionen och har en 
minsta storlek på 200 MW och omfattar 
all teknik för avskiljning och lagring av 
koldioxid i förening med de olika 
energibärarna, samt lagrings- och 
transportmöjligheterna.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att teknikens alla möjligheter till koldioxidavskiljning och alla olika 
lagringsvarianter prövas. Därför är det nödvändigt med minst 
12 demonstrationsanläggningar.
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Ändringsförslag 404
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Den åtgärd som avses i 
första stycket får medge tilldelning till 
anläggningar för värmeproduktion där 
produktionsnormer utgående från 
riktmärkena tillämpas och likaså medge 
att dessa anläggningar gör avräkning i 
efterhand, utgående från allmänna 
principer. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Or. en

Motivering

Det står i artikel 10a.8 att konkurrensen kan komma att störas inom vissa sektorer eller 
delsektorer och att sådana störningar kan föranleda försök att ”utträda” ur gemenskapens 
system för handel med utsläppsrätter, genom utlokalisering av produktionen till länder som 
inte omfattas av systemet. I artikel 10a.8 föreskrivs 100 % gratisutdelning till dessa sektorer. 
Därför vore det bra att fastställa förfaranden som möjliggör en tilldelning av utsläppsrätter 
med hjälp av en riktmärkesmetod, utgående från den faktiska produktionen.
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Ändringsförslag 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för produktion av el från 
avfallsgaser som uppstår vid 
produktionsprocesser. När avfallsgas 
används som bränsle vid en 
produktionsprocess ska 
verksamhetsutövarna vid de anläggningar 
där avfallsgasen uppkommer tilldelas 
utsläppsrätter enligt samma principer som 
gäller för dessa anläggningar i övrigt.

Or. pl

Motivering

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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Ändringsförslag 406
Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Åtgärderna får också 
beakta utsläpp från användningen av 
brännbara avfallsgaser från masugnar 
och koksugnar, i de fall då det inte går att 
undvika att dessa gaser uppstår vid stål-
eller kokstillverkningen, och 
gratisutdelning av utsläppsrätter till 
masugnarna och koksugnarna får i dessa 
fall tillåtas. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Or. en

Motivering

Koksgaser är en processtekniskt betingad biprodukt vid kokstillverkning och det går inte att 
undvika att de uppkommer. De utgör processutsläpp för vilka gratisutdelning av 
utsläppsrätter bör komma i fråga.
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Ändringsförslag 407
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för el som produceras i 
samband med industriell 
värmeförbrukning eller utgående från
restprodukter från en industriell process, 
varvid i vartdera fallet tilldelningen ska
göras enligt samma tilldelningsprinciper 
som gäller för den industriella 
verksamheten enligt bilaga I.

Or. en

Motivering

Industrin har både av miljöskäl och ekonomiska skäl investerat i kraftvärme och el från 
restprodukter, vilka används på platsen. Detta fick ytterligare stimulans som lösningsmodell 
på de icke-liberaliserade elmarknaderna och gynnas också av kraftvärmedirektivet. Förslaget 
tar som utgångspunkt att samma tilldelningsprinciper bör gälla för all el. 
Kraftvärmeproduktionen i samband med industriella processer är avsedd att tillgodose 
efterfrågan i samband med dessa processer eller erbjuda lösningsmodeller ur miljösynvinkel. 
Därför bör den behandlas annorlunda än vanlig produktion av el och värme.
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Ändringsförslag 408
Riitta Myller

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag av elproduktion i 
kraftvärmeverk för industriella 
produktionsprocesser samt el som
produceras från avfallsgaser från 
industriella produktionsprocesser.

När avfallsgas används som bränsle vid 
en produktionsprocess ska 
verksamhetsutövarna vid de anläggningar 
där avfallsgasen uppkommer tilldelas 
utsläppsrätter enligt samma principer som 
gäller för dessa anläggningar i övrigt.

Or. en

Motivering

Elproduktionen i industrins kraftvärmeverk bör få gratisutdelning. Produktionen av el i 
sådana anläggningar beror direkt av industrianläggningens behov av energi. Industrins 
kraftvärmeverk är nära anknutna till de industrianläggningar de försörjer med energi och får 
ofta sitt bränsle från dem. Kraftvärmeproduktionens andel är störst inom pappers- och 
cellulosaindustrin, men produktion av detta slag förekommer också inom den kemiska 
industrin, järn- och stålindustrin, raffinaderierna och livsmedelsindustrin.
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Ändringsförslag 409
Linda McAvan, Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser, med undantag av el 
producerad utgående från avfallsgaser 
från industriella produktionsprocesser.

När avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle 
ska verksamhetsutövarna vid de 
anläggningar där avfallsgasen 
uppkommer tilldelas utsläppsrätter enligt 
samma principer som gäller för dessa 
anläggningar i övrigt.

Or. en

Motivering

Vid ståltillverkning uppkommer det oundvikligen gaser (koksugnsgas, masugnsgas, 
konvertergas) och de används vid elproduktionen. Detta bidrar till att minska 
koldioxidutsläppen, eftersom alternativet vore att gaserna avfacklades med koldioxidutsläpp 
som följd. Denna energieffektiva användning av avfallsgaser bör främjas.
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Ändringsförslag 410
Linda McAvan, Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag av el producerad av 
avfallsgaser från industriella 
produktionsprocesser, självförsörjning 
med el genom högeffektiva metoder och el 
för egen förbrukning, producerad med 
hjälp av högeffektiv kraftvärme enligt 
definitionerna i direktiven 2004/8/EG och 
2007/74/EG, varvid tilldelningen av 
utsläppsrätter till sådan elproduktion ska 
ske enligt samma principer som gäller för 
dessa anläggningar i övrigt.

Or. en

Motivering

Den allmänna regeln om att elproducenter inte får komma i fråga för gratisutdelning är 
korrekt. Det bör dock erkännas, att anläggningar med egen förbrukning av 
kraftvärmeproducerad el eller elproduktion med hjälp av avfallsgaser utgör ett fall för sig. 
Tilldelningen av utsläppsrätter till sådan elproduktion ska ske enligt samma principer som i 
övrigt gäller för de anläggningar där elen produceras.
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Ändringsförslag 411
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för el som med hjälp av 
högeffektiv kraftvärme enligt definitionen 
i direktiv 2004/8/EG produceras för egen 
förbrukning eller produceras från 
avfallsgaser från en industriell process, 
varvid tilldelningen av utsläppsrätter till 
sådan elproduktion ska ske med hjälp av 
samma genomförandeåtgärder som enligt 
punkterna 7 och 8 i denna artikel ska 
gälla för den huvudsakliga industriella 
processen.

Or. en

Motivering

Under de senaste åren har man på industrihåll gjort stora investeringar i högeffektiv 
kraftvärmeproduktion samt i energiproduktion utgående från restprodukter som används på 
platsen. Det föreliggande förslaget tar som utgångspunkt att samma tilldelningsprinciper bör 
gälla för all el, eftersom det påstås att vi har en enhetlig marknad för el. Detta är en 
missuppfattning. Kraftvärmeproduktionen i samband med industriell processer är avsedd att 
tillgodose efterfrågan i samband med dessa processer. Industrin bör tilldelas utsläppsrätter 
för sin produktion av energi enligt de regler som gäller för branschen i stort, eftersom 
energiproduktionen ingår som ett viktigt led i denna bransch.
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Ändringsförslag 412
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion
och inte heller för 
mineraloljeraffinaderier eller luftfart.

Or. en

Motivering

Mineraloljeraffinaderierna och luftfarten kommer att i dess helhet kunna överföra
koldioxidpriset på andra, utan någon risk för koldioxidläckage. Därför måste de behandlas 
på samma sätt som elproduktionen.

Ändringsförslag 413
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion
och inte heller för 
mineraloljeraffinaderier.

Or. en

Motivering

Mineraloljeraffinaderierna kommer att i dess helhet kunna överföra koldioxidpriset på andra, 
utan någon risk för koldioxidläckage. Därför måste de behandlas på samma sätt som 
elproduktionen.

Ändringsförslag 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
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produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion
och inte heller för 
mineraloljeraffinaderier.

Or. fr

Motivering

Mineraloljeraffinaderierna bör läggas till och således behandlas på samma sätt som 
elproducenterna, eftersom de kan baka in hela priset för koldioxiden utan någon risk för 
koldioxidläckage.

Ändringsförslag 415
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, bland annat 
kraftvärme, samt ersättningsmöjligheter, 
alternativa produktionsprocesser, 
utnyttjande av biomassa samt av 
avskiljning och lagring av växthusgaser. 
Gratisutdelning får inte förekomma för 
någon typ av elproduktion.

Or. en

Motivering

EU har som en uttalad målsättning att utveckla kraftvärmen. Tillsammans med de andra 
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former för teknik som nämnts här bör tilldelningsprinciperna skapa säkerhet om att 
utsläppshandel leder till utveckling av olika former av teknik med större potential att minska 
koldioxidutsläppen, framför allt kraftvärme.

Ändringsförslag 416
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, bland annat 
kraftvärme, samt ersättningsmöjligheter, 
alternativa produktionsprocesser, 
utnyttjande av biomassa samt av 
avskiljning och lagring av växthusgaser. 
Gratisutdelning får inte förekomma för 
någon typ av elproduktion.

Or. en

Motivering

EU har som en uttalad målsättning att utveckla kraftvärmen. Tillsammans med de andra 
former för teknik som nämnts här bör tilldelningsprinciperna skapa säkerhet om att 
utsläppshandel leder till utveckling av olika former av teknik med större potential att minska 
koldioxidutsläppen, framför allt kraftvärme. Detta ändringsförslag skapar konsekvens med 
andra föreskrifter om kraftvärme i det föreliggande förslaget.
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Ändringsförslag 417
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion,
med undantag för kraftvärmeverk med 
produktion för egen förbrukning.

Or. en

Motivering

Kraftvärmen är det mest ekonomiska sättet att samtidigt alstra både el och värme från 
primärenergi och främjas av många medlemsstater. För att inte ytterligare belasta 
kraftvärmeverken och för att sporra till att nya sådana anläggs bör fullständig utauktionering 
gälla endast för kraftverk som producerar enbart el för avsalu.

Ändringsförslag 418
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får Den åtgärd som avses i första stycket får 
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inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion,
med undantag för kraftvärmeverk med 
produktion för egen förbrukning.

Or. en

Motivering

Kraftvärmen är det mest ekonomiska sättet att samtidigt alstra både el och värme från 
primärenergi och främjas av många medlemsstater. För att inte ytterligare belasta 
kraftvärmeverken och för att sporra till att nya sådana anläggs bör fullständig utauktionering 
gälla endast för kraftverk som producerar enbart el för avsalu.

Ändringsförslag 419
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gratistilldelningen ska i huvudsak ske 
utgående från riktmärken. Riktmärkena 
ska definieras som sektorns 
genomsnittliga utsläpp av växthusgaser 
per produkt under referensåren. Varje 
anläggning inom sektorn ska 
gratistilldelas en kvantitet utsläppsrätter 
som motsvarar dess produktion under 
referensåren, multiplicerad med 
riktmärket. Med referensåren avses de 
två år som tar slut 24 månader före 
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början av en handelsperiod.

Or. en

Motivering

Genom gratistilldelning utgående från riktmärken kan vi undvika stimulans till ökade utsläpp. 
Riktmärkena bör användas för att belöna dem som är mest koldioxideffektiva. Referensåren 
för den period som börjar 2013 skulle då bli 2009 och 2010.

Ändringsförslag 420
Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Till de sektorer där det vederbörligen 
kan styrkas att risken för 
koldioxidläckage inte kan förebyggas på 
annat sätt och där el produceras effektivt 
och utgör en stor del av 
produktionskostnaderna, ska ett maximalt 
antal utsläppsrätter tilldelas för 
återspegling av koldioxidkostnaderna i 
elpriserna. Tilldelningen ska ske utgående 
från den genomsnittliga årskonsumtion 
av el som fastställts för dessa 
anläggningar och de koldioxidkostnader 
som förväntas komma att återspeglas i 
den elproduktion som är typisk för 
fastställandet av marginalpriserna och 
den ska komplettera eventuell 
gratistilldelning för direkta utsläpp. Den 
ska inte heller ändra den sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter enligt artikel 9.

Or. en

Motivering

Koldioxiden som prissignal i samband med el kommer i synnerhet att påverka elintensiva 



AM\734516SV.doc 65/101 PE409.642v01-00

SV

produktionsprocesser. Om dessa är utsatta för internationell konkurrens till följd av dessa 
indirekta koldioxidutsläpp är det risk för att konkurrenskraft går förlorad, utan att detta blir 
till någon nytta för miljön.

Ändringsförslag 421
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Anläggningar kommer att behandlas 
lika i fråga om utsläppsrätter, vare sig de 
har lagts på entreprenad eller ej.

Or. en

Motivering

För att det nuvarande förslaget inte ska ge incitament till snedvridningar av marknaden och 
även till ökade utsläpp. Texten till direktivet måste också beakta att många sektorer ”lägger 
ut” sin verksamhet.

Ändringsförslag 422
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till 
lagringsplatser för utsläpp av 
växthusgaser.

utgår

Or. en
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Motivering

Visserligen bör en plötslig utauktionering undvikas men det finns inget som berättigar till att 
elproducenterna och industrin behandlas olika i fråga om en ”mjukstart” vid övergången och 
sådant är dessutom oförenligt med EU:s principer. Fullständig utauktionering för 
elproduktion skulle, om den infördes omedelbart, påverka olika medlemsstater synnerligen 
olika, beroende på vad slags kraftverk de har. De berörda företagen måste få mycket mera tid 
för att anpassa sig på önskat sätt, både i tekniskt och ekonomiskt avseende. Att modernisera 
kraftverk som eldas med fossila bränslen ger ett viktigt bidrag på lång sikt till 
energisammansättningen i Europa.

Ändringsförslag 423
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Anläggningar ska tilldelas det antal 
utsläppsrätter som motsvarar den 
aritmetiska produkten av den förväntade 
genomsnittliga årsproduktionen, 
anläggningarnas respektive riktmärke och 
antalet kalenderår i tilldelningsperioden 
sedan starten. Om produktionsvolymen 
något kalenderår skulle avvika från den 
förväntade genomsnittliga 
årsproduktionen, ska 
verksamhetsutövaren, om produktionen 
minskar, senast den 30 april påföljande år 
till den behöriga myndigheten lämna 
tillbaka det antal utsläppsrätter som blir 
resultatet om produktionsvolymen 
multipliceras med det riktmärke som 
tilldelats anläggningen. Om produktionen 
ökar ska myndigheten efter tillämpningen 
och senast den 30 april följande år, 
tilldela extra utsläppsrätter på grundval 
av samma beräkning. Riktmärkena ska 
fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel [23.3]. Riktmärkena ska beakta 
respektive anläggnings tekniska 
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minskningsmöjligheter. Tekniskt 
oundvikliga processrelaterade utsläpp ska 
inte minskas när riktmärket fastställs. 
Detta gäller även för oundvikliga 
avfallsgaser. När en avfallsgas används 
som bränsle, bör verksamhetsutövaren i 
den anläggning där avfallsgasen
uppkommer tilldelas utsläppsrätter enligt 
samma tilldelningsprinciper som gäller
för detta direktiv.

Or. en

Motivering

Tilldelningen bör ske gratis, utgående från det europatäckande riktmärket, med justeringar i 
efterhand utgående från den faktiska produktionen. Denna tilldelningsmetod ger oss ett 
effektivt redskap att hantera klimatförändringen kostnadseffektivt för hela ekonomin. Denna
tilldelningsmodell genomförs i den nya punkten 2.

Ändringsförslag 424
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till
lagringsplatser för utsläpp av
växthusgaser.

2.  Ingen fri tilldelning ska göras till 
elproducenter eller till producenter av el 
för egen förbrukning.

Or. en

Motivering

Här ska inte göras någon fri tilldelning till någon som helst form av elproduktion. Enligt 
definitionen är elproducenterna producenter som säljer sin el på marknaden. Därför måste 
det tas med en hänvisning till producenter av el för egen förbrukning. Dessutom ska alla 
anläggningar för produktion av värme eller kyla behandlas lika.
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Ändringsförslag 425
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Motivering

Kraftbolagen måste få möjlighet att småningom anpassa sig till att köpa alla sina 
utsläppsrätter för växthusgas på auktion, precis som man får göra inom andra näringsgrenar. 
Kraftbolagen behöver den här tiden för att modernisera sin utrustning och ta i bruk modern, 
utsläppssnål teknik. En successiv övergång till utauktionering kommer dessutom att 
möjliggöra förbättringar av energieffektiviteten och anpassning av elproduktionen till de 
högre krav som ställs på den av IPPC-direktivet.

Ändringsförslag 426
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en
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Motivering

Om fullständig utauktionering av utsläppsrätter för växthusgaser införs redan 2013 kommer 
energipriserna plötsligt att stiga. Mest kommer elpriset att stiga i sådana länder där största 
delen el produceras med kol, som anses vara den största källan till utsläpp. Eftersom vi 
uppenbart saknar en enhetlig elmarknad och det finns isolerade regionala elmarknader med 
endast ringa kapacitet för kraftöverföring innebär detta att vi inte kommer att kunna uppväga 
de eventuella följderna av kraftiga elprishöjningar inom EU.

Ändringsförslag 427
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. pl

Motivering

Inom ekonomier som är baserade på fossila bränslen skulle införandet av reglerna och 
framför allt bristen på gratisutdelning till elproducenter, i förening med den linjära 
minskningen av antalet utsläppsrätter, leda till en drastisk höjning av elpriserna, vilket i sin 
tur skulle medföra en drastisk kostnadsökning inom hela ekonomin eller en övervältring av 
kostnaderna på medborgarna.

Ändringsförslag 428
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, med undantag för 
kraftvärmeverk med produktion för egen 
förbrukning, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. de

Motivering

Kraftvärmen är det mest ekonomiska sättet att samtidigt alstra både el och värme från 
primärenergi och främjas av många medlemsstater. För att inte ytterligare belasta 
kraftvärmeverken och för att sporra till att nya sådana anläggs bör fullständig utauktionering 
gälla endast för kraftverk som producerar enbart el för avsalu.

Ändringsförslag 429
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, med undantag för 
kraftvärmeverk med produktion för egen 
förbrukning, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. de

Motivering

Kraftvärmen är det mest ekonomiska sättet att samtidigt alstra både el och värme från 
primärenergi och främjas av många medlemsstater. För att inte ytterligare belasta 
kraftvärmeverken och för att sporra till att nya sådana anläggs bör fullständig utauktionering 
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gälla endast för kraftverk som producerar enbart el för avsalu.

Ändringsförslag 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, utom till dem som arbetar 
för självförsörjning av el till 
energiintensiva industrier, 
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av att systemet för handel med utsläppsrätter inte bör behandla 
självförsörjning av el till energiintensiva industrier på samma sätt som annan elproduktion. 
De som arbetar för självförsörjning av el till energiintensiva industrier bör behandlas 
annorlunda än kommersiell elproduktion eftersom konkurrensläget för slutförbrukningen av 
el är helt annorlunda än vad fallet är vid den kommersiella elproduktionen.

Ändringsförslag 431
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
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ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, med undantag för 
kraftvärmeverk med produktion för egen 
förbrukning, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. de

Motivering

Tilldelning av annat slag än gratistilldelning bör begränsas till att gälla annan elproduktion 
än kraftvärme, för att inte denna produktionsform, som är det effektivaste sättet att producera 
el, ska belastas i onödan och mekanismerna för främjande av kraftvärme i olika länder inte 
motverkas.

Ändringsförslag 432
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser, med undantag 
för kraftvärme avsedd att användas inom 
industrin.

Or. hu

Ändringsförslag 433
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, mineraloljeraffinaderier, 
luftfart, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 434
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, mineraloljeraffinaderier, 
luftfart, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Motivering

Mineraloljeraffinaderierna och luftfarten kommer att i dess helhet kunna överföra
koldioxidpriset på andra, utan någon risk för koldioxidläckage. Därför måste de behandlas 
på samma sätt som elproduktionen.

Ändringsförslag 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, mineraloljeraffinaderier, 
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. fr

Motivering

Mineraloljeraffinaderierna bör läggas till och således behandlas på samma sätt som 
elproducenterna, eftersom de kan baka in hela priset för koldioxiden utan någon risk för 
koldioxidläckage.

Ändringsförslag 436
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, mineraloljeraffinaderier, 
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Motivering

Mineraloljeraffinaderierna kommer att i dess helhet kunna överföra koldioxidpriset på andra, 
utan någon risk för koldioxidläckage. Därför måste de behandlas på samma sätt som 
elproduktionen.
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Ändringsförslag 437
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser från fossila 
bränslen.

Or. en

Motivering

Samförbränning av biomassa eller avfall i koleldade kraftverk är ett kostnadseffektivt sätt att 
öka andelen förnybar energi i Europa. Det måste ses till att samförbränningen får kvarstå 
som ett attraktivt alternativ i Europa tillsammans med avskiljning och lagring av koldioxid. 
Som en garanti för att det ska investeras i avskiljning och lagring av koldioxid föreslås det 
därför att man bör kunna få tillgodohavanden för lagring av utsläpp av växthusgaser från 
bränslen som är koldioxidneutrala och således i själva verket tar bort utsläpp av 
växthusgaser från atmosfären.

Ändringsförslag 438
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det för vissa produkter eller 
processer inte fastställts några riktmärken 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel [23.3], 
ska respektive anläggning för den andra 
utsläppshandelsperioden inom 
gemenskapssystemet för handel med 
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utsläppsrätter tilldelas utsläppsrätter 
enligt den genomsnittliga årstilldelningen, 
justerad med den linjära faktor som anges 
i artikel 9. Respektive anläggnings 
tekniska minskningsmöjligheter ska 
beaktas.
Om produkterna eller processerna inte 
omfattats av utsläppshandelssystemets 
andra period, ska fri tilldelning av 
utsläppsrätter tillämpas utgående från de 
historiska utsläppen.

Or. en

Motivering

Vi måste utgå ifrån att det för närvarande inte generellt går att fastställa riktmärken för alla 
produkter och processer. Detta kan gälla starkt differentierade produkter som svarar för en 
liten andel av utsläppen inom ramen för gemenskapssystemet. Anläggningar med produktion 
av sådana bör få utsläppsrätter för koldioxid utgående från sina historiska utsläpp (alltså det 
som kallas ”grandfathering”).

Ändringsförslag 439
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fri tilldelning ska göras till 
anläggningar för avskiljning och lagring 
av utsläpp av växthusgaser från biomassa.

Or. en
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Ändringsförslag 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Vare sig det rör sig om 
kraftvärmeproduktion eller ej, ska
produktionen av värme som levereras för 
användning inom industrin, som 
fjärrvärme eller till andra konsumenter få 
gratis tilldelning av utsläppsrätter i samma 
förhållande som industrisektorerna.

Vare sig det rör sig om 
kraftvärmeproduktion eller ej, ska 
produktionen av värme som levereras till 
fjärrvärmesystem och uppfyller kriterier 
av likvärdigt slag som i punkt 51 i
riktlinjerna för statliga stöd för 
miljöskyddsåtgärder få 100 % av 
utsläppsrätterna gratis, i syfte att
garantera likabehandling i förhållande 
till andra värmeproducenter som inte 
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

Or. en

Motivering

Värmeproduktionen får inte ”i förbifarten” behandlas enligt samma föreskrifter som gäller 
för elproduktionen. Följden blir motstridigheter och snedvriden konkurrens.
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Ändringsförslag 441
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Anläggningar för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG ska beviljas gratis 
utsläppsrätter utan tidsbegränsning för sin 
kraftvärmeproduktion på grundval av ett 
riktmärke.

Or. en

Motivering

Kraftvärmen är en hörnsten inom klimatskyddet. Direktiv 2004/8/EG kräver och stöder 
vidmakthållandet och utbyggnaden av högeffektiv kraftvärme. Det skulle motverka sitt syfte 
om det infördes en ytterligare belastning till följd av utauktionering. Då skulle olika 
medlemsstaters åtgärder till förmån för kraftvärme ofta förfela sin verkan, produktionen vid 
nuvarande kraftvärmeverk skäras ned och en framtida utvidgning skulle kanske inte bli av. 
Om utsläppsrätterna till elproducenter i princip ska fördelas genom utauktionering tjänar det 
klimatskyddet om kraftvärmen beviljas ett sådant undantag.

Ändringsförslag 442
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 3. Kraftvärmeverk med produktion för 
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förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

egen förbrukning enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG ska tilldelas gratis
utsläppsrätter utgående från 
europatäckande harmoniserade 
riktmärken.

Or. de

Motivering

Kraftvärmen är det mest ekonomiska sättet att samtidigt alstra både el och värme från 
primärenergi och främjas av många medlemsstater. För att inte ytterligare belasta 
kraftvärmeverken och för att sporra till att nya sådana anläggs bör fullständig utauktionering 
gälla endast för kraftverk som producerar enbart el för avsalu.

Ändringsförslag 443
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Kraftvärmeverk med produktion för 
egen förbrukning enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG ska tilldelas gratis
utsläppsrätter utgående från 
europatäckande harmoniserade 
riktmärken.

Or. de
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Motivering

Kraftvärmen är det mest ekonomiska sättet att samtidigt alstra både el och värme från 
primärenergi och främjas av många medlemsstater. För att inte ytterligare belasta 
kraftvärmeverken och för att sporra till att nya sådana anläggs bör fullständig utauktionering 
gälla endast för kraftverk som producerar enbart el för avsalu.

Ändringsförslag 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
ska produktionen av värme för leverans 
till industrin och andra konsumenter få 
gratis tilldelning om värmen alstras med 
hjälp av högeffektiv kraftvärmeproduktion 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att det finns en ekonomiskt 
motiverad efterfrågan. Varje år efter 2013 
ska den totala tilldelningen av 
utsläppsrätter för värmeproduktion till 
sådana anläggningar justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

Värme som produceras effektivt i kraftvärmeverk, oavsett energikällan, är miljöriktig och bör 
därför ges stimulans.
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Ändringsförslag 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
ska produktionen av värme för leverans 
till industrin och andra konsumenter få 
gratis tilldelning om värmen alstras med 
hjälp av högeffektiv kraftvärmeproduktion 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att det finns en ekonomiskt 
motiverad efterfrågan. Varje år efter 2013 
ska den totala tilldelningen av 
utsläppsrätter för värmeproduktion till 
sådana anläggningar justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

Värme som produceras effektivt i kraftvärmeverk, oavsett energikällan, är miljöriktig och bör 
därför ges stimulans.

Ändringsförslag 446
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
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direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

direktiv 2004/8/EG.

Or. pl

Motivering

Inom ekonomier som är baserade på fossila bränslen skulle införandet av reglerna och 
framför allt bristen på gratisutdelning till elproducenter, i förening med den linjära 
minskningen av antalet utsläppsrätter, leda till en drastisk höjning av elpriserna, vilket i sin 
tur skulle medföra en drastisk kostnadsökning inom hela ekonomin eller en övervältring av 
kostnaderna på medborgarna.

Ändringsförslag 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. 100 procent gratis tilldelning ska gälla
för el och värme som produceras med 
hjälp av högeffektiv kraftvärmeproduktion 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att det finns en ekonomiskt 
motiverad efterfrågan. 

Or. es
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Motivering

Stimulans till kraftvärmeverk förutsätter gratis tilldelning av alla utsläppsrätter till dem. 
Kraftvärmeverken anläggs med stöd av investeringar från den privata sektorn och behöver 
därför en stabil ram till stöd för sin utveckling. Om mindre än 100 procent av 
utsläppsrätterna tilldelades gratis kunde detta allvarligt skada kraftvärmeverkens 
verksamhetsförutsättningar.

Ändringsförslag 448
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 

Or. pl

Motivering

Principerna för värmeproduktion inom respektive utanför gemenskapssystemet för 
utsläppshandel måste kvarstå på samma nivå. I detta hänseende råder det konkurrens mellan 
värme från kraftvärmeverk på över 20 MW och kraftvärmeverk på under 20 MW, eftersom de 
sistnämnda står utanför systemet. För att det ska gå att undvika diskriminering måste värme 
av typ högeffektiv kraftvärme behandlas på samma sätt som värme från källor som får gratis 
utsläppsrätter eller på annat sätt står utanför systemet. Därför måste värme av typ högeffektiv 
kraftvärme få gratis utsläppsrätter under samtliga handelsperioder inom gemenskapssystemet
fram till 2020. 
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Ändringsförslag 449
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Vid behov, för att garantera 
likabehandling i förhållande till andra 
värmeproducenter, ska elproducenter få 
gratis tilldelning för värme och kyla som 
alstras med hjälp av högeffektiv 
kraftvärmeproduktion, förutsatt att värmen 
eller kylan används inom sektorer med 
risk för koldioxidläckage. Tilldelningen av 
utsläppsrätter till producenter av värme 
eller kyla bör vara samma som 
tilldelningen av utsläppsrätter till den 
sektor där värmen eller kylan används.

Or. en

Motivering

Här ska inte göras någon fri tilldelning till någon som helst form av elproduktion. Enligt 
definitionen är elproducenterna producenter som säljer sin el på marknaden. Därför måste 
det tas med en hänvisning till producenter av el för egen förbrukning. Dessutom ska alla 
anläggningar för produktion av värme eller kyla behandlas lika.

Ändringsförslag 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan.
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Elproducenter ska få gratis tilldelning 
för värme som alstras med hjälp av
högeffektiv kraftvärmeproduktion enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt 
att det finns en ekonomiskt motiverad 
efterfrågan på värmen, samt för värme 
som levereras till effektiva 
fjärrvärmesystem som är stödberättigade 
enligt riktlinjerna för statligt stöd till 
miljöskyddet.

Or. en

Motivering

Effektiva fjärrvärmesystem som använder värme från kraftvärmeverk kan spara energi. 
Därför måste vi se till att denna värme är konkurrenskraftig.

Ändringsförslag 451
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
ska elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Gratis tilldelning ska även ges för 
energiproduktion i kraftvärmeverk som 
producerar kraftvärme för 
fjärrvärmesystem och för elproduktion för 
egen förbrukning i samma värmeverk.
Varje år efter 2013 ska den totala 
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tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. en

Motivering

Det måste klart framgå av texten när gratis tilldelning kan komma i fråga. 
Fjärrvärmelevererande kraftvärmeverk måste dessutom få offentligt stöd eftersom de främjar 
en hållbar resursanvändning, bekämpar klimatförändringen och erbjuder en offentlig tjänst 
som flertalet invånare har råd med.

Ändringsförslag 452
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. När producenter av värme eller kyla får
gratis tilldelning med stöd av punkt 1 för
värme eller kyla som alstras med hjälp av
högeffektiv kraftvärmeproduktion enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt 
att det finns en ekonomiskt motiverad 
efterfrågan, ska gratis tilldelning även ges 
för elproduktion för egen förbrukning
samt för elproduktion för leverans endast 
till någon viss industrianläggning. Varje 
år efter 2013 ska den totala tilldelningen av 
utsläppsrätter för värmeproduktion till 
sådana anläggningar justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

För att vi ska kunna undvika konflikter med gemenskapslagstiftningen måste alla 
kraftvärmeverk behandlas lika. Företrädesrättigheter för dem som producerar för egen 
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förbrukning strider mot en öppen elmarknad med insyn och konkurrens, av det slag som man 
velat arbeta för med hjälp av direktiv 2003/54/EG. 

Ändringsförslag 453
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. När producenter av värme eller kyla får
gratis tilldelning med stöd av punkt 1 för
värme eller kyla som alstras med hjälp av
högeffektiv kraftvärmeproduktion enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt 
att det finns en ekonomiskt motiverad 
efterfrågan, ska, för att garantera 
likabehandling, gratis tilldelning även ges 
till elproducenter. Varje år efter 2013 ska 
den totala tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 454
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 

3. Kraftvärmeverk kan få gratis tilldelning 
för värme som alstras med hjälp av
högeffektiv kraftvärmeproduktion enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG. 
Kraftvärmeverken ska få minst så många
utsläppsrätter gratis, att det motsvarar den 
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en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar
justeras enligt den linjära faktor som 
avses i artikel 9.

totala mängd koldioxidutsläpp som kan 
inbesparas tack vare investeringarna i 
sådana anläggningar.

Or. en

Motivering

För att vi inte ska få olika system i olika medlemsstater för tilldelningen av utsläppsrätter till 
värmeproduktionen bör det nya direktivet fastställa gemensamma europatäckande 
harmoniserade regler för gratis tilldelning till kraftvärmeverk.

Ändringsförslag 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
ska elproducenter endast få gratis 
tilldelning för kraftvärmeproduktion enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt 
att det finns en ekonomiskt motiverad 
efterfrågan. Varje år efter 2013 ska den 
totala tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. fr

Motivering

Industrins kraftvärmeverk bör anses höra till den industriella sektorn samt produktionen av 
ånga, såsom fallet för övrigt varit under de två första handelsperioderna. Dessutom måste det 
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ses till att all kraftvärmeproduktion tas med och inte bara den högeffektiva 
kraftvärmeproduktionen.

Ändringsförslag 456
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan.
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
bör elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. de

Motivering

Den föreslagna ändringen stöder likabehandlingen med andra värmeproducenter.

Ändringsförslag 457
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
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kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion, förutsatt att det 
finns en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Värmeproduktionen ska anses som
högeffektiv kraftvärmeproduktion om den 
uppfyller kriterierna i bilaga III till 
direktiv 2004/8/EG och motsvarar de 
harmoniserade referensvärden för 
effektivitet, vilka fastställts i 
kommissionens beslut 2007/74/EG.

Or. en

Motivering

Detta klarläggande av definitionen på högeffektiv kraftvärmeproduktion ger garantier för att 
gemenskapssystemet för utsläppshandel inte ska bli till nackdel för stora kraftvärmeverk som 
använder en stor andel biomassa (vilket är bra för att minska utsläppen av växthusgaser).

Ändringsförslag 458
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter och 
fjärrvärmeproducenter endast få gratis 
tilldelning för kraftvärmeproduktion enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt 
att det finns en ekonomiskt motiverad 
efterfrågan. Varje år efter 2013 ska den 
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tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

totala tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. en

Motivering

Det finns ett förslag om att systemet med utauktionering successivt ska genomdrivas inom 
energisektorn, liksom det föreslagits för andra sektorer, varvid man skulle börja med 80 % 
utauktionering 2013 för att sedan nå fram till fullständig utauktionering först 2020. 
Huvudorsaken till detta är att EU:s energimarknad ännu inte är helt gemensam. Dagens 
isolerade marknader kommer att hindra en överföring av tillräcklig kapacitet för att vi ska 
kunna få en motvikt till att 100 % utauktionering införts inom elproduktionen. En successiv 
övergång till utauktionering kommer dessutom att möjliggöra förbättringar av 
energieffektiviteten och anpassning av elproduktionen till de högre krav som ställs på den av 
IPPC-direktivet.

Ändringsförslag 459
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter och 
fjärrvärmeproducenter endast få gratis 
tilldelning för kraftvärmeproduktion enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt 
att det finns en ekonomiskt motiverad 
efterfrågan. Varje år efter 2013 ska den 
totala tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. en
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Motivering

I flertalet nya medlemsstater tillgodoser fjärrvärmen en stor del av efterfrågan på värme 
(exempelvis mer än 50 % i Polen). Om man inom fjärrvärmesektorn skulle bli tvungen att 
köpa utsläppsrätter kunde följden bli högre värmepriser. Då är det risk för att hushållen 
skulle ersätta den dyrare fjärrvärmen med att själva elda med kol, varvid reglerna för 
utsläppen är mindre rigorösa. För att undvika detta föreslås det att utauktioneringen ska 
införas successivt inom energisektorn, liksom det föreslagits för andra sektorer.

Ändringsförslag 460
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9. Likaså ska minst 12 av de 
demonstrationsanläggningar för 
avskiljning och lagring av koldioxid, vilka 
utvalts av kommissionen och motsvarar de 
kriterier som anges i punkt 1, få gratis 
tilldelning av utsläppsrätter.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att teknikens alla möjligheter till koldioxidavskiljning och alla olika 
lagringsvarianter prövas. Därför är det nödvändigt med minst 
12 demonstrationsanläggningar.
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Ändringsförslag 461
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9. Likaså ska minst 12 av de 
demonstrationsanläggningar för 
avskiljning och lagring av koldioxid, vilka 
utvalts av kommissionen och motsvarar de 
kriterier som anges i punkt 1 få gratis 
tilldelning av utsläppsrätter, i en 
utsträckning som motsvarar 125 % av den 
förväntade produktionsvolymen.

Or. de

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ge ett kraftigare incitament till att det på ett tidigt stadium 
fattas beslut om att bygga demonstrationsanläggningar.

Ändringsförslag 462
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat inte når sitt årliga 
utsläppsminskningsmål enligt [beslutet 
om jämn insatsfördelning] som angetts i 
artikel 3 och bilagan till detta beslut ska 
ett antal utsläppsrätter, som motsvarar 
den mängd med vilken medlemsstaten 
understigit målet, frysas inne i 
gemenskapens oberoende 
transaktionsförteckning (CITL) och inte 
tilldelas medlemsstaten i fråga. De 
utsläppsrätter som frysts inne i CITL får 
utauktioneras av kommissionen.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget införs ett system med påföljder i anslutning till medlemsstaternas 
fullgörande av sina åligganden enligt beslutet om jämn insatsfördelning.

Ändringsförslag 463
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat inte når sitt årliga 
utsläppsminskningsmål enligt [beslutet 
om jämn insatsfördelning] som angetts i 
artikel 3 och bilagan till detta beslut ska 
ett antal utsläppsrätter, som motsvarar 
den mängd med vilken medlemsstaten 
understigit målet, frysas inne i 
gemenskapens oberoende 
transaktionsförteckning (CITL) och inte 
tilldelas medlemsstaten i fråga. De 
utsläppsrätter som frysts inne i CITL får 
tilldelas andra medlemsstater.
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Or. en

Motivering

Den här ändringen behövs bara om det inte införs några böter med stöd av beslutet om jämn 
insatsfördelning. Här införs ett system med påföljder i anslutning till medlemsstaternas 
fullgörande av sina åligganden enligt beslutet om jämn insatsfördelning.

Ändringsförslag 464
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om en medlemsstat vägrar betala 
böter med stöd av mekanismen för 
efterlevnad av [beslutet om jämn 
insatsfördelning] som angetts i artikel 3 
ska ett antal utsläppsrätter, som 
motsvarar den mängd med vilken 
medlemsstaten understigit 
utsläppsminskningsmålet, frysas inne i 
gemenskapens oberoende 
transaktionsförteckning (CITL) och inte 
tilldelas medlemsstaten i fråga förrän den 
betalat de böter som fastställts. 

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag skapas med hjälp av påföljder garantier för att medlemsstaterna 
fullgör sina skyldigheter enligt beslutet om jämn insatsfördelning.
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Ändringsförslag 465
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om en medlemsstat vägrar betala 
böter med stöd av mekanismen för 
efterlevnad av [beslutet om jämn 
insatsfördelning] som angetts i artikel 3 
ska ett antal utsläppsrätter, som 
motsvarar den mängd med vilken 
medlemsstaten understigit 
utsläppsminskningsmålet, frysas inne i 
gemenskapens oberoende 
transaktionsförteckning (CITL) och inte 
tilldelas medlemsstaten i fråga förrän den 
betalat de böter som fastställts. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag får sin relevans endast om det finns ett system med påföljder för att 
medlemsstaterna ska rätta sig efter beslutet om jämn insatsfördelning. Här skapas garantier 
för att medlemsstaterna följer systemet.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 

utgår
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omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under 
perioden 2005–2007, uttryckt som en 
andel av de årliga totala utsläppen i hela 
gemenskapen. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas.

Or. en

Motivering

Det framgår inte klart om de anläggningar som det talas om syftar på varje enskild 
anläggning eller på något slags grupp av anläggningar. Inte heller är det klart vad 
korrigeringsfaktorn ska tillämpas på eller för vilket ändamål. För att man adekvat ska kunna 
åtgärda risken för koldioxidläckage måste man fördela hela den kvantitet utsläppsrätter som 
räknas fram med hjälp av riktmärkena. Detta kan uppnås genom artikel 10a.1 i förening med 
artikel 10a.7 och därför behövs inte artikel 10a.4 och 10a.5.

Ändringsförslag 467
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

4. Det totala antal utsläppsrätter som ligger 
till grund för beräkningen av tilldelningen 
till anläggningar som är verksamma under 
2013 och som omfattades av gratis 
tilldelning under perioden 2008–2012 ska 
vara lika med den procentandel 
motsvarande verifierade utsläpp som dessa 
anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 

Or. en
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Motivering

Kommissionen föreslår ett system som fungerar nedifrån och uppåt för beräkningen av hur 
många utsläppsrätter som ska gratistilldelas varje anläggning, alltså att man först fastställer 
ett riktmärke, sedan ser efter vilket sammanlagt resultat riktmärkena ger när de tillämpas på 
de enskilda anläggningarna och därefter justerar dem, om följden blir ett överskridande av 
det övergripande taket för utsläppen. För att påskynda processen och ge varje sektor bättre 
möjligheter att förutsäga vad som kommer att gälla för den i framtiden bör man hellre 
använda ett system som fungerar uppifrån och ned. Kommissionen bör först fördela det 
övergripande taket för utsläppen mellan olika sektorer, utgående från verifierade utsläpp, och 
sedan fastställa sektorsspecifika riktmärken för att avgöra hur många utsläppsrätter som 
varje anläggning inom en given sektor ska få. 

Ändringsförslag 468
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen.
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en enhetlig, 
sektorsövergripande korrigeringsfaktor 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag kan öppna möjligheter för somliga sektorer att öka sina utsläpp och 
sedan övervältra bördan med sitt utsläppsminskande arbete på andra sektorer. En enhetlig, 
sektorsövergripande korrigeringsfaktor garanterar att alla sektorer deltar i arbetet med att 
minska utsläppen.



AM\734516SV.doc 99/101 PE409.642v01-00

SV

Ändringsförslag 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas, för att de mängder som 
fastställts enligt punkterna 1–3 ska 
respekteras, utan att detta dock ändrar det 
totala antalet utsläppsrätter enligt 
artikel 9.

Or. en

Motivering

För att motivera den insats av resurser som görs för att skapa riktmärken och med tanke på 
hur ambitiöst utformade de är måste tilldelningen av utsläppsrätter ske enligt de beräkningar 
som gjorts med tillämpning av dessa riktmärken. För kvantiteter som överskrider 
utsläppstaket för någon sektor, såsom det angetts i dessa punkter, ska motsvarande mängd 
utsläppsrätter fördelas genom utauktionering och överskott ska överföras till den mängd 
utsläppsrätter som ska utauktioneras. I det första fallet uppvägs minskningen av 
utsläppsrätter för utauktionering genom en minskning av efterfrågan och priserna på 
utsläppsrätter kan således förväntas förbli oförändrade. Detta innebär ett klarläggande av att 
utsläppstaket inom gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter respekteras.
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Ändringsförslag 470
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen.
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 8 får det maximala antal 
utsläppsrätter som ligger till grund för 
beräkningen av tilldelningen till 
anläggningar som är verksamma under 
2013 och som omfattades av gratis 
tilldelning under perioden 2008–2012 får 
inte överstiga den procentandel 
motsvarande utsläpp som dessa 
anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Koldioxidläckage kan inträffa om producenter inom respektive utanför EU inte måste följa 
lika stränga regler för koldioxidutsläppen. Så länge vi inte har något lämpligt internationellt 
avtal bör energiintensiva industrier med risk för koldioxidläckage få det antal utsläppsrätter 
de behöver genom gratis tilldelning, för att inte utsläppen ska föras över till länder där lika 
stränga regler för koldioxidutsläppen inte gäller för den lokala produktionen.

Ändringsförslag 471
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 4. Utan att det påverkar tillämpningen av 



AM\734516SV.doc 101/101 PE409.642v01-00

SV

ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

punkt 8 får det maximala antal 
utsläppsrätter som ligger till grund för 
beräkningen av tilldelningen till 
anläggningar som är verksamma under 
2013 och som omfattades av gratis 
tilldelning under perioden 2008–2012 får 
inte överstiga den procentandel 
motsvarande utsläpp som dessa 
anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Se vårt ändringsförslag 2 till artikel 10a.8.
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