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Ændringsforslag 293
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Artikel 10 affattes således: udgår
"Artikel 10

Auktionering af kvoter
1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne 
alle kvoter, som ikke tildeles gratis i 
overensstemmelse med artikel 10a.
2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:
(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005
(b) 10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af 
litra a), med de procentsatser, der er 
anført i bilag IIa.
I forbindelse med litra a) beregnes 
andelen for medlemsstater, som ikke 
deltog i fællesskabsordningen i 2005, på 
grundlag af deres verificerede emissioner 
under fællesskabsordningen i 2007.
Om nødvendigt tilpasses de procentsatser, 
der er omhandlet i første afsnits litra b), 
forholdsmæssigt for at sikre, at 
omfordelingen udgør 10 %.
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3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:
(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved 
at bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan
(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020
(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker
(d) til forebyggelse af skovrydning, 
navnlig i de mindst udviklede lande
(e) til at lette udviklingslandes tilpasning 
til klimaændringernes virkninger
(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet eller isolering 
og
(g) til at dække de administrative udgifter 
i forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.
4. Medlemsstaterne inkluderer 
oplysninger om anvendelsen af 
indtægterne til hvert af disse formål i de 
rapporter, som de indsender i medfør 
beslutning nr. 280/2004/EF.
5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 



AM\734732DA.doc 5/64 PE409.650v01-00

DA

auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og 
navnlig små og mellemstore 
virksomheder, som er omfattet af 
fællesskabsordningen, har uhindret 
adgang, og således at eventuelle andre 
deltagere ikke underminerer auktionens 
forløb. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3]."

Or. en

Begrundelse

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Ændringsforslag 294
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne
alle kvoter, som ikke tildeles gratis i 
overensstemmelse med artikel 10a.

1. Fra 2013 auktionerer et 
fællesskabsagentur alle kvoter, som ikke 
tildeles gratis i overensstemmelse med 
artikel 10a.

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:
(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
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medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005
(b) 10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af 
litra a), med de procentsatser, der er 
anført i bilag IIa.
I forbindelse med litra a) beregnes 
andelen for medlemsstater, som ikke 
deltog i fællesskabsordningen i 2005, på 
grundlag af deres verificerede emissioner 
under fællesskabsordningen i 2007.
Om nødvendigt tilpasses de procentsatser, 
der er omhandlet i første afsnits litra b), 
forholdsmæssigt for at sikre, at 
omfordelingen udgør 10 %.
3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. 100 % af indtægterne fra auktioneringen 
af kvoterne bør anvendes af EU til 
følgende:

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder bl.a. ved at bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet, 
Vedvarende Energi og Ikke 
Kulstofbaseret Energi til at tilpasse sig 
klimaændringer og til at finansiere 
forskning og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, herunder 
ved at deltage i initiativer, der indgår i 
Fællesskabets strategiske 
energiteknologiplan

(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest 2020 og til at opfylde Fællesskabets 
tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 
20 % frem til 2020

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 

c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
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kulfyrede kraftværker kulfyrede kraftværker

ca) til at udvikle rene energibærere
(d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

(e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

e) til hjælp til visse medlemsstater til at 
fremme solidaritet og vækst inden for 
Fællesskabet, dog højst 10 % af 
indtægterne fra auktionerne for disse 
medlemsstater tilsammen, og til hjælp til 
at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering, og 

(g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning op til [x % fastsættes senere] 
af de samlede indtægter fra auktionerne.

4. Medlemsstaterne inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
disse formål i de rapporter, som de 
indsender i medfør beslutning nr. 
280/2004/EF.

4. Kommissionen inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
disse formål i de rapporter, som de 
indsender i medfør beslutning nr. 
280/2004/EF.

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og 
navnlig små og mellemstore 
virksomheder, som er omfattet af 
fællesskabsordningen, har uhindret 
adgang, og således at eventuelle andre 
deltagere ikke underminerer auktionens 
forløb. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3]."

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 en forordning i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omtalt i artikel 23, stk. 3, om auktioners 
tidsmæssige og administrative forløb og 
andre aspekter i forbindelse med auktioner 
for at sikre, at auktioner gennemføres på en 
åben, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde. Auktionssystemet 
skal udformes med henblik på at sikre et 
marked, der konstant er likvidt og 
gennemsigtigt.

For at muliggøre opfyldelsen af 
ovenstående målsætninger, skal den 
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forordning, der henvises til i første afsnit, 
baseres på følgende principper:
- der skal anvendes et enhedssystem med 
fjernadgang, som er effektivt, tilgængeligt 
til rimelige priser og styret af en enkelt 
forvaltningsinstans på fællesskabsplan, 
som garanterer dets integritet
- auktionerne skal være tilgængelige til 
minimale omkostninger for alle aktører, 
der leverer bevis for, at de er solvente, og 
som er indehavere af en åben konto i 
kvoteregistret
- forordningen skal indeholde en tidsplan 
for de mængder, der skal auktioneres, 
som er i overensstemmelse med fristerne 
for tilbagebetaling for kvoter og med de 
økonomiske begrænsninger, der lægges 
på virksomhederne. Tidsplanen skal 
udelukke muligheden for én enkelt 
auktion for hele den pågældende 
tidsperiode
- forordningen skal åbne mulighed for, at 
markedet kan overvåges af en 
eksisterende eller fremtidig organisation, 
hvis opgaver skal svare til dem, der er 
pålagt et tilsynsorgan på et råvaremarked.

Or. fr

Begrundelse

Auctions must be implemented at Community level and not by the Member States individually. 
The EU must be in a position to invest more in the energy-related and CO2 emission-reducing 
technologies necessary in order to pave the way for the CO2 emission reduction efforts to be 
undertaken between now and 2050. If the revenue is used at Community level, European 
research can be properly organised and hence placed on a comparable footing to research in, 
say, the United States and Japan.
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Ændringsforslag 295
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne 
alle kvoter, som ikke tildeles gratis i 
overensstemmelse med artikel 10a.

1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne 
alle kvoter.

Or. en

Begrundelse

The price of carbon should be included in products in full to guide the market towards more 
climate friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market 
mechanism whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-
performers most effectively. Carbon leakage and unfair competition to European production 
from countries that have not committed to comprehensive international agreement on climate 
change should be neutralised by allowance import requirement.

Ændringsforslag 296
Jens Holm

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne 
alle kvoter, som ikke tildeles gratis i 
overensstemmelse med artikel 10a.

1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne 
alle kvoter.

Or. en

Begrundelse

Full auctioning should immediately become the general rule. This is required if firms are to 
have effective incentives to reduce the environmental costs imposed by their production. A 
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seven year transition period allows firms to avoid addressing the environmental costs of their 
actions for too long.

Ændringsforslag 297
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, er identisk med 
den pågældende medlemsstats andel af 
verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005.

(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005
(b) 10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af 
litra a), med de procentsatser, der er 
anført i bilag IIa.
I forbindelse med litra a) beregnes andelen 
for medlemsstater, som ikke deltog i 
fællesskabsordningen i 2005, på grundlag 
af deres verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2007.

I forbindelse hermed beregnes andelen for 
medlemsstater, som ikke deltog i 
fællesskabsordningen i 2005, på grundlag 
af deres verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2007.

Om nødvendigt tilpasses de procentsatser, 
der er omhandlet i første afsnits litra b), 
forholdsmæssigt for at sikre, at 
omfordelingen udgør 10 %.

Or. en
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Begrundelse

Para. 2: Climate policy tools like the EU ETS should state a clear level playing field. Issues of 
cohesion are dealt with by other policy instruments.

Ændringsforslag 298
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:

(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

a) 45 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

(b) 10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af litra 
a), med de procentsatser, der er anført i 
bilag IIa.

b) 5 % af den samlede mængde kvoter, der 
skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af litra 
a), med de procentsatser, der er anført i 
bilag IIa

ba) 50 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, øremærkes til, at 
Kommissionen kan auktionere dem med 
henblik på at finansiere 
drivhusgasreduktioner, forebyggelse af 
skovrydning og –ødelæggelse og 
tilpasning til klimaændringer i lande, der 
ikke står opført i Bilag I til UNFCCC.

I forbindelse med litra a) beregnes andelen 
for medlemsstater, som ikke deltog i 
fællesskabsordningen i 2005, på grundlag 
af deres verificerede emissioner under 

I forbindelse med litra a) beregnes andelen 
for medlemsstater, som ikke deltog i 
fællesskabsordningen i 2005, på grundlag 
af deres verificerede emissioner under 
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fællesskabsordningen i 2007. fællesskabsordningen i 2007.
Om nødvendigt tilpasses de procentsatser, 
der er omhandlet i første afsnits litra b), 
forholdsmæssigt for at sikre, at 
omfordelingen udgør 10 %.

Om nødvendigt tilpasses de procentsatser, 
der er omhandlet i første afsnits litra b), 
forholdsmæssigt for at sikre, at 
omfordelingen udgør 5 %.

Or. en

Begrundelse

At least 50% of the revenues from auctioning should be dedicated to financing climate 
measures in developing countries. In order to avoid problems related to annual budgetary 
procedures in the Member States, corresponding share of allowances should be auctioned by 
the Commission and used for that purpose.

Ændringsforslag 299
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:

(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

a) 70 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

(b) 10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af litra 
a), med de procentsatser, der er anført i 
bilag IIa.

b) 30 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af litra 
a), med de procentsatser, der er anført i 
bilag IIa

I forbindelse med litra a) beregnes andelen 
for medlemsstater, som ikke deltog i 

I forbindelse med litra a) beregnes andelen 
for medlemsstater, som ikke deltog i 



AM\734732DA.doc 13/64 PE409.650v01-00

DA

fællesskabsordningen i 2005, på grundlag 
af deres verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2007. 

fællesskabsordningen i 2005, på grundlag 
af deres verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2007.

Om nødvendigt tilpasses de procentsatser, 
der er omhandlet i første afsnits litra b), 
forholdsmæssigt for at sikre, at 
omfordelingen udgør 10 %.

Om nødvendigt tilpasses de procentsatser, 
der er omhandlet i første afsnits litra b), 
forholdsmæssigt for at sikre, at 
omfordelingen udgør 30 %.

Or. pl

Begrundelse

The proposed 10% of allowances to be distributed for the purposes of solidarity and growth 
within the Community is disproportionate to the development requirements of countries which 
for many years have been attempting to overcome their economic backwardness and where a 
rapid conversion of the economy to alternative energy sources is not feasible from the social, 
environmental and economic points of view.

Ændringsforslag 300
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

a) 80 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med andelen af de 
gennemsnitlige verificerede emissioner 
under fællesskabsordningen i 2005-2007

Or. en

Begrundelse

In order ensure the realistic emission trends in Member States and avoid disparities resulting 
from weather conditions, such as warm winters, etc., there should be a three-year approach 
(average 2005-2007) where yearly variations in emissions could be smoothed out.
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Ændringsforslag 301
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

a) 80 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for
hver medlemsstat er lig med andelen af de 
gennemsnitlige verificerede emissioner 
under fællesskabsordningen i 2005-2007

Or. en

Begrundelse

In order ensure the realistic emission trends in Member States and avoid disparities resulting 
from weather conditions, such as warm winters, etc., there should be a three-year approach 
(average 2005-2007) where yearly variations in emissions could be smoothed out.

Ændringsforslag 302
Riitta Myller

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen fra 2005 til 2007 

Or. fi
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Begrundelse

Instead of using data for an individual year, the distribution of emission allowances should be 
calculated on the basis of average values for at least two years. The quantities of emissions 
from one year to the next can also vary for natural reasons: this implies that a period, rather 
than a year, should be taken as the reference point. The Commission proposal states, 
moreover, that the Commission would be willing to factor the 2006 emission figures into the 
comparison once they have become available.

It is important to bear in mind that a calculation base covering several years will not alter the 
Community’s emission allowances as a whole. 

Ændringsforslag 303
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med andelen af de
gennemsnitlige verificerede emissioner
under fællesskabsordningen i 2005-2007

Or. en

Begrundelse

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothened out.

Application of a reference period in allocation of the auctioning allowances would not change 
the EU ETS emissions cap or the so called effort sharing between Member States in the non-
ETS sectors. The Commission has already declared in footnote 11 of the explanatory 
memorandum its willingness to consider the application of the average verified emissions of 
years 2005-2006 as a basis for calculation.
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Ændringsforslag 304
Peter Liese

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af 
litra a), med de procentsatser, der er 
anført i bilag IIa.

udgår

Or. de

Begrundelse

There is no reason to introduce a solidarity mechanism between Member States in the 
framework of climate policy. Solidarity in the European Union is practised by means of the 
existing financial instruments such as the Structural Funds or contributions to the Community 
budget. In addition, the tabler supports the rapporteur in the latter’s aim for a substantial 
proportion of the money received in auctions to be spent in third – particularly developing –
countries. This is another reason why there is no need for the provision.

Ændringsforslag 305
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) 10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles blandt 
medlemsstaterne i henhold til de opnåede 
resultater i perioden mellem basisåret for 
Kyotoprotokollen og 2005 for at tage 
hensyn til de bestræbelser, der er gjort 
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frem til indførelsen af 
fællesskabsordningen

Or. en

Begrundelse

There is a need to introduce approach which properly reflects the individual countries’ Kyoto 
achievements as provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions. It 
is clearly defined in the proposal of introducing an additional 10% of the total quantity of 
allowances to be auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished 
between Kyoto Protocol base year(s) and the year 2005.

Ændringsforslag 306
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) 10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles blandt 
medlemsstaterne i henhold til de opnåede 
resultater i perioden mellem 
Kyotoprotokollens basisår og 2005 for at 
tage hensyn til de bestræbelser, der er 
gjort frem til indførelsen af 
fællesskabsordningen

Or. en

Begrundelse

There is a need to introduce approach which properly reflects the individual countries’ Kyoto 
achievements as provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions. It 
is clearly defined in the proposal of introducing an additional 10% of the total quantity of 
allowances to be auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished 
between Kyoto Protocol base year(s) and the year 2005.
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Ændringsforslag 307
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra a) beregnes andelen 
for medlemsstater, som ikke deltog i 
fællesskabsordningen i 2005, på grundlag 
af deres verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2007.

I forbindelse med litra a) beregnes andelen 
for medlemsstater, som ikke deltog i 
fællesskabsordningen i 2005 eller 2006, på 
grundlag af deres verificerede emissioner 
under fællesskabsordningen i 2007.

Or. en

Begrundelse

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothed out. Application of a reference period in allocation of the 
auctioning allowances would not change the EU ETS emissions cap or the so called effort 
sharing between Member States in the non-ETS sectors. The Commission has already 
declared in footnote 11 of the explanatory memorandum its willingness to consider the 
application of the average verified emissions of years 2005-2006 as a basis for calculation.

Ændringsforslag 308
Johannes Lebech

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en medlemsstat ikke opfylder sit 
årlige reduktionsmål i henhold til 
[afgørelsen om indsatsfordeling], som 
nævnt i artikel 3 og bilaget til samme 
afgørelse, fratrækkes en mængde kvoter 
svarende til det års manglende reduktion 
fra medlemsstatens samlede kvotemængde 
i henhold til artikel 9a og 10 i dette 
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direktiv. De kvoter, som er trukket fra, 
fordeles mellem og auktioneres af disse 
medlemsstater i overensstemmelse med 
[afgørelsen om indsatsfordeling] for at 
holde fællesskabsordningens loft intakt. 

Or. en

Ændringsforslag 309
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen fordeler indtægterne 
fra kvoteauktionen blandt 
medlemsstaterne i forhold til de tildelte 
kvoter i overensstemmelse med 
tildelingsformlen i Bilag IIa.

Or. nl

Begrundelse

All the Member States will receive a proportional share of the proceeds from the auction 
organised at Community level. Should a decision be taken to have the auction carried out by 
individual Member States, this would be a good way of ensuring that each Member State 
receives its due share of the proceeds. 

Ændringsforslag 310
Johannes Blokland

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. 80 % af indtægterne fra auktioneringen 
af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder 
alle indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, anvendes til at 
formindske eventuelle negative 
økonomiske konsekvenser af 
fællesskabsordningen. Medlemsstaterne 
kan anvende indtægterne til at 
kompensere forbrugerne for øgede priser 
og virksomhederne for øgede 
omkostninger. Sociale aspekter, såsom 
eventuelle stigninger i elpriserne for 
husholdninger med lav- og 
middelindkomster, kan også tages op.
20 % af indtægterne fra auktioneringen 
af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder 
alle indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, bør anvendes 
til følgende i prioriteret rækkefølge:

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved 
at bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan 

a) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande, og fremme af 
genbeplantnings- eller 
skovrejsningsprojekter

(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

b) til tilpasning til følgerne af 
klimaændringer og til at lette 
udviklingslandenes tilpasning til følgerne 
af klimaændringer 

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

c) til midlertidig støtte til separation og 
geologisk lagring af drivhusgasser, 
herunder navnlig fra kulfyrede kraftværker 
og

(d) til forebyggelse af skovrydning, 
navnlig i de mindst udviklede lande

d) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltning af 
fællesskabsordningen.
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(e) til at lette udviklingslandes tilpasning 
til klimaændringernes virkninger
(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge
boligens energieffektivitet eller isolering 
og
(g) til at dække de administrative udgifter 
i forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

Or. en

Begrundelse

Earmarking of revenues raises the welfare costs of meeting climate objectives as Member 
States would be limited in their possibility to offset increases in effective carbon prices by 
compensating consumers with income taxes or lower corporate taxes. Therefore, only 20% of 
proceeds from auctioning should be earmarked. Avoiding deforestation and investment in 
climate change adaptation are then the most important investment options. Deforestation is 
an important source of CO2 emissions and implies huge biodiversity loss.

Ændringsforslag 311
Peter Liese

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Indtægterne fra auktioneringen af de i 
stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle 
indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, anvendes til 
følgende:

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved 
at bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 

a) en fjerdedel til foranstaltninger, der 
bidrager til forebyggelse af skovrydning 
og fremme af skovrejsning og 
genbeplantning i lande, der har ratificeret 
den kommende internationale aftale, 
under hensyntagen til:
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tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

- oprindelige folks rettigheder og behov
- bevarelse af biodiversitet og 
- bæredygtig anvendelse af 
skovbrugsressourcer

(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

b) halvdelen til at mindske emissionerne i 
EU-lande og andre lande, der har 
ratificeret den kommende internationale 
aftale, f.eks. gennem forskning og 
udvikling, ved at markedsføre 
energieffektive produkter, ved at nedsætte 
skatter og afgifter på miljøvenlige 
teknologier såsom miljøvenlige 
transportformer – f.eks. bus og tog – og 
ved at overføre teknologi til lande, der har 
ratificeret den kommende internationale 
aftale, f.eks. via Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi 
samt 

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

c) en fjerdedel til at lette tilpasningen til 
klimaændringernes skadelige virkninger i 
lande, der har ratificeret den kommende 
internationale aftale om klimaændringer.

(d) til forebyggelse af skovrydning, 
navnlig i de mindst udviklede lande

(e) til at lette udviklingslandes tilpasning 
til klimaændringernes virkninger

(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet eller isolering 
og
(g) til at dække de administrative udgifter 
i forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

Or. en



AM\734732DA.doc 23/64 PE409.650v01-00

DA

Begrundelse

The author of the amendment shares the general approach of the rapporteur but seeks to 
further improve it. It needs to be the target of the Parliament that all the money shall be used 
for the purpose of the directive. It seems to be appropriate to spend the maximum amount on 
emission reductions not only in third countries but also in the European Union and to 
promote research and technology. Low emissions transport, such as railways, can be 
negatively affected by the directive as it stands. That is why some of the money should be used
to reduce costs.

Ændringsforslag 312
Anders Wijkman

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Mindst 50 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter overføres af medlemsstaterne til en 
fond oprettet på fællesskabsplan eller 
internationalt plan til følgende formål:

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved 
at bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

a) en fjerdedel til kapacitetsopbygning i 
udviklingslande, der har ratificeret den 
kommende internationale aftale, for at 
danne grobund for troværdig og 
markedsbaseret undladelse af 
skovrydning samt skovrejsnings- og 
genbeplantningsprojekter og –aktiviteter i 
disse lande, under hensyntagen til: 

- oprindelige folks rettigheder og behov
- bevarelse af biodiversitet og 
- bæredygtig anvendelse af 
skovbrugsressourcer

(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

b) en fjerdedel til nedbringelse af 
emissioner i udviklingslande, der har 
ratificeret den kommende internationale 
aftale, og til at overføre teknologi til disse 
lande, f.eks. ved at støtte og finansiere 
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udvikling og igangsætning af 
kulstofseparation og –lagring og via 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi samt 

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

c) halvdelen til at lette tilpasningen til 
klimaændringernes skadelige virkninger i 
udviklingslande, der har ratificeret den 
kommende internationale aftale om 
klimaændringer, herunder gennem bidrag 
til den globale klimaalliance.

(d) til forebyggelse af skovrydning, 
navnlig i de mindst udviklede lande
(e) til at lette udviklingslandes tilpasning 
til klimaændringernes virkninger
(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet eller isolering 
og 
(g) til at dække de administrative udgifter 
i forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 313
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. 45 % af indtægterne fra auktioneringen 
af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder 
alle indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, bør på 
tilsvarende vis indgå i medlemsstaternes 
budgetter og anvendes til følgende:

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder bl.a. ved at bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
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Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

Vedvarende Energi, til at tilpasse sig 
klimaændringer og til at finansiere 
forskning og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, herunder 
ved at deltage i initiativer, der indgår i 
Fællesskabets strategiske 
energiteknologiplan

(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest 2020 og til at opfylde Fællesskabets 
tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 
20 % frem til 2020

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

(d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

(e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger 

(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet og isolering 

(g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

g) til at dække de administrative udgifter 
på nationalt plan i forbindelse med 
fællesskabsordningens forvaltning

h) til at begrænse de sociale konsekvenser 
af stigende energipriser
i) til at igangsætte foranstaltninger til at 
tackle årsagerne til klimaændringer eller 
til at tilpasse sig disse og
j) til at skabe arbejdspladser og organisere 
uddannelse og efteruddannelse for at 
opfylde de energieffektive industriers 
behov. 
45 % af indtægterne fra auktioneringen 
af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder 
alle indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, bør på 
tilsvarende vis sendes tilbage til de 
virksomheder, hvis kvoter blev 
auktioneret, og bør anvendes til 
investering i teknologiomlægninger med 
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henblik på at øge energieffektiviteten og 
til at skabe arbejdspladser og organisere 
uddannelse og efteruddannelse af 
arbejdstagerne for at opfylde behovene 
inden for de nye, energieffektive 
teknologier.
10 % af indtægterne fra auktioneringen 
af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder 
alle indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, bør indbetales 
til en særlig fællesskabsfond med det 
formål at dække de administrative 
omkostninger, der hidrører fra 
forvaltningen af fællesskabsordningen. 

Or. ro

Begrundelse

Climate change is a reality, but, unfortunately, the Community budget does not prioritise 
actions to fight it. The auctions will generate significant revenues. At both Community and 
national level, guidelines must be established for utilising those revenues in line with the 
objectives for which the system was set up.

Ændringsforslag 314
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder bl.a. ved at bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til at tilpasse sig 
klimaændringer og til at finansiere 
forskning og udvikling med henblik på 
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henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

emissionsreduktion og tilpasning, herunder 
ved at deltage i initiativer, der indgår i 
Fællesskabets strategiske 
energiteknologiplan

(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest i 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest i 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020, 
herunder investeringer i koncentreret 
solenergi i EU eller tredjelande

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker
(d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

d) til forebyggelse af skovrydning eller til 
projekter, hvis formål er at afværge
ødelæggelse af jord eller skove, navnlig i 
de mindst udviklede lande

(e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger og

(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet og isolering.

(g) til at dække de administrative udgifter 
i forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

Or. en

Begrundelse

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.



PE409.650v01-00 28/64 AM\734732DA.doc

DA

Ændringsforslag 315
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering,
bør anvendes til følgende:

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter bør anvendes til et eller flere af
følgende formål:

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder bl.a. ved at bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til at tilpasse sig 
klimaændringer og til at finansiere
forskning og udvikling og 
demonstrationsprojekter med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, herunder 
ved at deltage i initiativer, der indgår i 
Fællesskabets strategiske 
energiteknologiplan 

(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest i 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest i 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

c) til rene kulstofteknologier, herunder
separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, navnlig fra kulfyrede 
kraftværker

ca) til modernisering af kulbaserede 
forbrændingsanlæg eller udskiftning af 
disse med mere effektive enheder med 
lavere CO2-emissioner

(d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

(e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
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middel indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og

indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og 

(g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

Or. en

Begrundelse

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Ændringsforslag 316
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering,
bør anvendes til følgende:

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter bør anvendes til et eller flere af
følgende formål:

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder bl.a. ved at bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til at tilpasse sig 
klimaændringer og til at finansiere 
forskning og udvikling og 
demonstrationsprojekter med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, herunder 
ved at deltage i initiativer, der indgår i
Fællesskabets strategiske 
energiteknologiplan

(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest i 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest i 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
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energieffektivitet med 20 % frem til 2020 energieffektivitet med 20 % frem til 2020
(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

c) til rene kulstofteknologier, herunder
separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, navnlig fra kulfyrede 
kraftværker

ca) til modernisering af kulbaserede 
forbrændingsanlæg eller udskiftning af 
disse med mere effektive enheder med 
lavere CO2-emissioner

(d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

(e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og

(g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

Or. en

Begrundelse

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen, 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Ændringsforslag 317
Lena Ek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 

3. Indtægterne fra auktioneringen af de i 
stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle 
indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, anvendes via en 
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bør anvendes til følgende: øremærket fond, der administreres på 
fællesskabsplan af Kommissionen eller et 
kompetent organ udpeget af 
Kommissionen, til følgende:

Or. en

Begrundelse

The EU ETS is not a general tax. It is vital that the revenues arising from auctioning are 
spent 100% on measures to reduce emissions, mitigate any negative impacts of the 
Community scheme and support the developing world. As this is an EU scheme and as tacking 
climate change is a collective EU goal, it is logical for the revenues to be administered in a 
Community level fund. This will be more efficient and will ensure a significant pool of 
resources.

Ændringsforslag 318
Jens Holm

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering,
bør anvendes til følgende:

3. Indtægterne fra auktioneringen af de i 
stk. 2 omhandlede kvoter anvendes til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Given the severity and urgency of the problem, the full proceeds of auctioning allowances 
should be devoted to measures designed to reduce greenhouse gas emissions, develop 
renewable energy, combat deforestation, assist developing countries in adapting to climate 
change and help lower income households improve the efficiency with which they use energy.
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Ændringsforslag 319
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Indtægterne fra auktioneringen af de i 
stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle 
indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, anvendes til 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 320
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Alle indtægterne fra auktioneringen af de 
i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle 
indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, anvendes til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

The auctioning revenues give Member States the means to invest in climate friendly initiatives 
in the EU and in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I countries and help 
developing countries adapt to the negative consequences of climate change.
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Ændringsforslag 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Indtægterne fra auktioneringen af de i 
stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle 
indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, bør anvendes til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

All auctioning revenue should be spent on tackling climate change.

Ændringsforslag 322
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Alle indtægterne fra auktioneringen af de 
i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle 
indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, bør anvendes til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

The auctioning revenues give Member States the means to invest in climate friendly initiatives 
in the EU and in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I countries and help 



PE409.650v01-00 34/64 AM\734732DA.doc

DA

developing countries adapt to the negative consequences of climate change.

Ændringsforslag 323
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Alle indtægterne fra auktioneringen af de 
i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle 
indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, bør anvendes til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

The auctioning revenues give Member States the means to invest in climate friendly initiatives 
in the EU and in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I countries and help 
developing countries adapt to the negative consequences of climate change.

Ændringsforslag 324
Patrick Louis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Mindst 50 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

Or. fr
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Begrundelse

Auctioning of allowances has to lead to a financial transfer from polluting industries to 
activities serving to develop renewable energy sources or to store carbon or prevent its 
release from storage. Certification consistent with the six Helsinki criteria for sustainable 
forest development, especially the sixth criterion, relating to socio-economic benefits, should 
be the principal condition to which continuing exploitation of topical forests should be 
subject. In the EU between 10% and 20% of greenhouse gas emissions are offset by the 
forestry and timber sector.

Ændringsforslag 325
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Mindst 50 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

Or. nl

Begrundelse

The auctioning of emissions allowances is not intended to generate additional revenue for the 
State, but is designed to be an efficient and market-based allocation mechanism. The proceeds 
should therefore be channelled back to the undertakings concerned, thereby providing them 
with the necessary funds to invest in innovative energy-saving technologies.

Ændringsforslag 326
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Article 1 - Point 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Mindst 50 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
kan bl.a. anvendes til:

Or. en

Begrundelse

The list of the measures and actions to be undertaken in order to fight climate change needs 
to be as flexible as possible. Earmarking the revenues should ensure that money is used to 
meet the proposed objective according with the priorities and capacities of each Member 
State.

Ændringsforslag 327
Anne Ferreira

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder gennem nationale 
foranstaltninger til fremme af 
energieffektivitet og ved at bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til at tilpasse sig 
klimaændringer, navnlig under 
hensyntagen til lokale sundheds- og 
velfærdsfaciliteter, og til at finansiere 
forskning og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, herunder 
ved at deltage i initiativer, der indgår i 
Fællesskabets strategiske 
energiteknologiplan

Or. fr
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Begrundelse

Mindful of the fact that climate change is a pressing problem with far-reaching implications 
for public health, the medical care sector is seeking to provide practical solutions as quickly 
as possible. To meet these major challenges and lessen its own environmental footprint, it will 
need new resources and additional support. In addition, local authorities need to be equipped 
with the facilities required in order to cope both with the risks engendered by climate change 
and with social demand and problems of social justice where citizens are concerned.

Ændringsforslag 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan 

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder bl.a. ved at bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til at tilpasse sig 
klimaændringer og til at finansiere 
forskning og udvikling af industrierne 
inden for dette direktivs 
anvendelsesområde med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, herunder 
ved at deltage i initiativer, der indgår i 
Fællesskabets strategiske 
energiteknologiplan og de europæiske 
teknologiplatforme

Or. en

Begrundelse

Since one of the basic assumptions of the Community scheme is that the installations under its 
scope can contribute substantially to the EU's abatement objectives, revenues generated from 
these installations should be channelled towards these. The EU Technology Platforms is a 
successful instrument and should be strengthened.
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Ændringsforslag 329
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved
at bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

a) til at bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan

Or. pl

Begrundelse

Except for restricting greenhouse gas emissions, all the objectives mentioned in paragraph 3 
are vital, including restricting gas and dust emissions. It is therefore unwarranted to make the 
radical reduction of greenhouse gas emissions the priority legitimate environmental target, 
since it concerns a different category of restrictions and targets.

Ændringsforslag 330
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest 2020 og til at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
energieffektivitet med 20 % frem til 2020

b) til opfyldelse af Fællesskabets tilsagn 
om at anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest i 2020, navnlig udviklingen 
af et ”smart grid”, og til opfyldelse af 
Fællesskabets tilsagn om at øge sin 
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energieffektivitet med 20 % frem til 2020

Or. en

Ændringsforslag 331
Anne Ferreira

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) til at finansiere forsknings- og 
udviklingsaktiviteter inden for 
energieffektivitet og rene teknologier i de 
sektorer, der er omfattet af direktivets 
anvendelsesområde

Or. fr

Begrundelse

Revenue from auctions should, as a matter of principle, be used to create future low-carbon 
sectors. The funds must accordingly be reinvested in the sectors concerned. Auction revenue 
must also facilitate the implementation of a balanced European energy policy based, among 
other things, on energy efficiency measures.

Ændringsforslag 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser
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Or. en

Begrundelse

Since one of the basic assumptions of the Community scheme is that the installations under its 
scope can contribute substantially to the EU's abatement objectives, revenues generated from 
these installations should be channelled towards these. The EU Technology Platforms is a 
successful instrument and should be strengthened.

Ændringsforslag 333
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra
kulfyrede kraftværker

c) til omdannelse af kul til gas i kulfyrede 
kraftværker

Or. en

Ændringsforslag 334
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

c) til miljømæssigt forsvarlig separation og 
geologisk lagring af drivhusgasser, 
herunder navnlig fra kulfyrede kraftværker

Or. el
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Begrundelse

The spring 2007 Council Summit called for the environmentally safe use of CCS technology.

Ændringsforslag 335
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) til at muliggøre videreudvikling af 
rene energibærere som f.eks. brint

Or. en

Ændringsforslag 336
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) til videreudvikling af rene 
energibærere som f.eks. brint

Or. nl

Ændringsforslag 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

d) til forebyggelse - både i EU og i de 
mindst udviklede lande - af skovrydning og 
til fremme af skovrejsning og 
genbeplantning, samt som tilskyndelse til 
beskyttelse af skovene og anvendelse af 
tømmer til bygge- eller industriformål 
(træplader, papirmasse, m.m.) eller som 
brænde ved at indføre eller fremme en 
værdikæde for anvendelsen af 
skovtømmer som en del af de bredere 
målsætninger om bæredygtig 
skovforvaltning samt bevarelse og fremme 
af biodiversitet

Or. fr

Begrundelse

Studies have shown that forests in their present state could have quite an important role to 
play in terms of the CO2 emissions caused by energy. The March 2007 European Council took 
note of that fact. Forests and trees capture and, to a large extent, store CO2, which they do 
not release into the atmosphere unless they are burned. The timber value chain therefore 
needs to be promoted, covering every stage from the conservation and upkeep of forests to the 
manufacture of wooden products. To that end a portion of auction revenue should be 
earmarked for the timber industry so as to enable forests to be managed sustainably.

Ændringsforslag 338
Patrick Louis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande, især gennem 
øget anvendelse af certificering samt 
medlemsstaternes eller deres regioners 
supplerende tiltag med henblik på mere 
effektiv anvendelse af skove og træ til 
bekæmpelse af den globale opvarmning 
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under hensyntagen til skovenes øvrige 
funktioner

Or. fr

Begrundelse

Auctioning of allowances has to lead to a financial transfer from polluting industries to 
activities serving to develop renewable energy sources or to store carbon or prevent its 
release from storage. Certification consistent with the six Helsinki criteria for sustainable 
forest development, especially the sixth criterion, relating to socio-economic benefits, should 
be the principal condition to which continuing exploitation of topical forests should be 
subject. In the EU between 10% and 20% of greenhouse gas emissions are offset by the 
forestry and timber sector.

Ændringsforslag 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet eller isolering 
og

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med udsatte og navnlig lavindkomst-
husstande, der har svært ved at betale 
deres energiregninger og er ramt af 
energifattigdom. Sådanne tiltag bør 
omfatte økonomisk støtte og tiltag til at 
forbedre boligernes energieffektivitet

Or. en

Begrundelse

Auctioning revenue should be used to tackle energy poverty.
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Ændringsforslag 340
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) til at tage sociale forhold op i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og 

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet og isolering, eller ved at 
fremme klimavenlige transportmidler og 

Or. en

Ændringsforslag 341
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den øvrige del af indtægterne fra den i 
stk. 2 omtalte auktionering kan 
kanaliseres tilbage til de virksomheder, 
som deltog i den, og/eller måtte betale 
højere el-priser som følge af 
auktioneringen i el-sektoren. Indtægterne 
kan kanaliseres tilbage i form af fradrag i 
andre skatter og/eller 
socialforsikringsbidrag eller ved at stille 
teknologi til rådighed.

Or. nl

Begrundelse

The auctioning of emissions allowances is not intended to generate additional revenue for the 
State, but is designed to be an efficient and market-based allocation mechanism. The proceeds 
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should therefore be channelled back to the undertakings concerned, thereby providing them 
with the necessary funds to invest in innovative energy-saving technologies. 

Ændringsforslag 342
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 50 % af indtægterne anvendes til 
at finansiere drivhusgasreduktioner, 
undgå skovrydning og ødelæggelse af 
skove og tilpasning til klimaændringer i 
lande, der ikke står opført i bilag I til 
UNFCCC.

Or. en

Ændringsforslag 343
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne tilbagebetaler i 
henhold til statsstøttereglerne om 
miljøbeskyttelse mindst 50 % af 
indtægterne fra auktionering af kvoter 
som anført i stk. 2, herunder alle 
indtægter fra auktionering som anført i
stk. 2, litra b), til de virksomheder på 
deres område, der har deltaget i 
auktionerne, på betingelse af at de 
anvendes på kulstoffattige teknologier, 
herunder separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser. Der foretages ikke 



PE409.650v01-00 46/64 AM\734732DA.doc

DA

tilbagebetalinger til el-producenter, 
undtagen for el, der produceres i 
forbindelse med industrielt varmeforbrug, 
eller som produceres af rester fra en 
industriel proces.

Or. en

Begrundelse

At least 50 percent of auctioning revenues should be returned to the companies participating 
in the auction on the condition that companies will spend the money on investments in GHG-
emission saving technologies. Member States may, under the state aid rules, give support to 
environmental investments by companies but in order to create a level playing field for 
companies it is desirable that Member States give an even share of the auctioning revenues to 
participating companies. The power sector will get no revenues back because they can easily 
pass the costs on to their customers.

Ændringsforslag 344
Riitta Myller

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indtægterne fra auktionering bør 
kanaliseres til udviklingslande og 
industrialiserede lande med henblik på 
tilpasning og foranstaltninger til 
nedbringelse af emissioner. 
Udviklingslande og industrialiserede 
lande bør hjælpes til at indføre bedste 
praksis og teknologier og vedvarende 
energikilder. Det tilrådes at fastlægge, 
hvordan eksisterende 
finansieringsmekanismer kan anvendes 
med henblik på at fordele indtægterne fra 
auktionering på en åben og gennemsigtig 
måde og anvende dem til at opnå virkelige 
emissionsreduktioner.

Or. fi
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Ændringsforslag 345
Jens Holm

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bevillingen af midler til de formål, der 
er anført i stk. 3, bør sikre en generel 
ligevægt mellem forbruget inden for EU 
og forbruget i udviklingslandene.

Or. en

Begrundelse

Developing countries are likely to suffer disproportionately from the effects of climate change 
although the vast majority of greenhouse gas emissions to date are the responsibility of 
industrialised countries, either directly or as the final consumers of goods produced in 
developing countries. For these reasons, it is desirable that the proceeds of auctioning be 
shared between developing countries, many of whom lack resources to fund mitigating 
measures, and projects within the Union.

Ændringsforslag 346
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indtægter, der ikke anvendes i 
henhold til stk. 3, herunder alle indtægter 
fra den i stk. 2, litra b), omhandlede 
auktionering, bør anvendes:
a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
virkningerne af klimaændringer og til at 
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finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan
b) til at udvikle bæredygtig vedvarende 
energi for at opfylde Fællesskabets tilsagn 
om at anvende 20 % energi fra 
vedvarende kilder senest i 2020
c) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at øge sin energieffektivitet med 20 % 
frem til 2020
d) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker
e) til at finansiere forskning og 
bæredygtig udvikling i energieffektivitet 
og rene teknologier i de sektorer, der er 
omfattet af direktivets anvendelsesområde
f) til yderligere foranstaltninger til 
forebyggelse af skovrydning, fremme af 
bæredygtig skovrejsning og 
skovforvaltning i Europa og fremstilling 
og anvendelse af bæredygtig biomasse 
inden for Fællesskabet
g) til at behandle sociale forhold i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet og isolering
h) til at fremme overgangen til 
transportformer med lave emissioner, 
herunder en trafikomlægning, og 
modvirke de øgede udgifter til el-drift i 
jernbanesektoren og 
i) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltning af 
fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

All new and developing energies must be sustainable and the European Parliament should 
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promote sustainability where appropriate.

Ændringsforslag 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De resterende indtægter, der ikke 
anvendes i henhold til stk. 3, herunder 
alle indtægter fra den i stk. 2, litra b), 
omhandlede auktionering, bør anvendes:
a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
virkningerne af klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
strategiske energiteknologiplan
b) til at udvikle vedvarende energi for at 
opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest i 2020
c) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at øge sin energieffektivitet med 20 % 
frem til 2020 
d) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker, ved investering i 
den nødvendige transport- og 
lagringsinfrastruktur 
e) til at finansiere forskning og udvikling i 
energieffektivitet og rene teknologier i de 
sektorer, der er omfattet af direktivets 
anvendelsesområde
f) til yderligere foranstaltninger til 
forebyggelse af skovrydning, fremme af 
bæredygtig skovrejsning og 
skovforvaltning i Europa og fremstilling 
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og anvendelse af bæredygtig biomasse 
inden for Fællesskabet
g) til at behandle sociale forhold i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet og isolering
h) til at fremme overgangen til 
transportformer med lave emissioner, 
herunder en trafikomlægning, og 
modvirke de øgede udgifter til el-drift i 
jernbanesektoren og
i) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltning af 
fællesskabsordningen.

Or. pl

Begrundelse

The revenue should not be confined to coal-fired power stations; the question of
infrastructures also needs to be addressed.

Ændringsforslag 348
Chris Davies

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indtægter, der ikke anvendes i 
henhold til stk. 3, herunder alle indtægter 
fra den i stk. 2, litra b), omhandlede 
auktionering, bør anvendes:
a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
virkningerne af klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, herunder ved at deltage i 
initiativer, der indgår i Fællesskabets 
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strategiske energiteknologiplan
b) til at udvikle vedvarende energi for at 
opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende 
kilder senest i 2020
c) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om 
at øge sin energieffektivitet med 20 % 
frem til 2020
d) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, navnlig fra kraftværker, 
herunder ved investering i den 
nødvendige transport- og 
lagringsinfrastruktur
e) til at finansiere forskning og udvikling i 
energieffektivitet og rene teknologier i de 
sektorer, der er omfattet af direktivets 
anvendelsesområde
f) til yderligere foranstaltninger til 
forebyggelse af skovrydning, fremme af 
bæredygtig skovrejsning og 
skovforvaltning i Europa og fremstilling 
og anvendelse af bæredygtig biomasse 
inden for Fællesskabet
g) til at behandle sociale forhold i 
forbindelse med husstande med lav og 
middel indkomst, f.eks. ved at øge 
boligens energieffektivitet og isolering
h) til at fremme overgangen til 
transportformer med lave emissioner, 
herunder en trafikomlægning, og 
modvirke de øgede udgifter til el-drift i 
jernbanesektoren og
i) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltning af 
fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

The use of revenues should not be restricted to coal fired power plants only and but should 
also address the issue of infrastructure.
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Ændringsforslag 349
Jan Mulder

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Indtægter, der anvendes i henhold til 
stk. 3, bør anvendes til projekter i 
forskellige sektorer under hensyntagen til, 
i hvilken grad de forskellige sektorer har 
bidraget økonomisk.

Or. en

Ændringsforslag 350
Jens Holm

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
disse formål i de rapporter, som de 
indsender i medfør af beslutning nr. 
280/2004/EF.

4. Medlemsstaterne inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
disse formål og den geografiske fordeling 
af anvendelsen af indtægterne i de 
rapporter, som de indsender i medfør af 
beslutning nr. 280/2004/EF.

Or. en

Begrundelse

It is important to improve transparency, to allow compliance with the obligation in Article 10 
paragraph 3a to be assessed and to ensure that, taken as a whole, the Union's effort is being 
distributed effectively.
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Ændringsforslag 351
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne skal afsætte mindst 
30 % af indtægterne nævnt i stk. 3 til de 
politikker og tiltag, der er nævnt i samme 
stykkes litra a), d) og e). Dette stykke skal 
kun gælde for medlemsstater, som har et 
strammere mål for reduktion af 
drivhusgasser i 2020, set i forhold til 
2005-udledningerne.

Or. en

Begrundelse

Financing mitigation measures in non-Annex I countries is essential for getting a global 
agreement on climate change. The EU and other Annex I countries need to bear their 
historical responsibility for damage caused in developing countries by their own greenhouse 
gas emissions.

Ændringsforslag 352
Chris Davies

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. 
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små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3].”

Kommissionen rådfører sig med alle 
relevante aktører, inden den forelægger 
denne foranstaltning. Auktioner udformes 
og gennemføres således, at:
a) formålet med auktionerne er at 
foretage tildelinger til driftsledere og/eller 
mellemhandlere til en pris, der fastsættes 
af markedet, og ikke at opnå 
indtægtsmaksimering eller opnå en forud 
fastsat pris
b) der til enhver tid opretholdes 
tilstrækkelig likviditet på markedet, 
navnlig i 2013. Med henblik herpå bør 
processen være forudsigelig, navnlig hvad 
angår auktionernes tidsplan og 
rækkefølge og de mængder, der stilles til 
rådighed
c) auktionerne er åbne for alle gyldige 
kontohavere inden for EU's 
emissionshandelsordning, der kan 
fremlægge økonomisk garanti for, at de 
kan honorere deres bud
d) driftsledere og navnlig alle små og 
mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
rimelig og lige adgang og kan deltage 
fuldt ud
e) deltagelse pålægger ikke driftslederne 
urimelige økonomiske byrder
f) alle deltagere får adgang til de samme 
oplysninger på samme tid og
g) deltagerne ikke indgår hemmelige 
aftaler eller på anden måde underminerer 
auktionens forløb.
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Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].”

Or. en

Begrundelse

Auctions need to comply with basic principles of transparency, openness and simplicity. In 
order to ensure that the market is as free as possible from manipulation it is important to 
ensure that bids can come from many sources, including individuals, organisations and 
companies not associated directly with power generation.

Ændringsforslag 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i direktivet ved at 
supplere dette, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3]."

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 en forordning i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omtalt i artikel 23, stk. 3, om auktioners 
tidsmæssige og administrative forløb og 
andre aspekter i forbindelse med auktioner 
for at sikre, at auktioner gennemføres på en 
åben, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde. Auktionssystemet 
udformes med henblik på at sikre et 
marked, der konstant er likvidt og 
gennemsigtigt. For at muliggøre at disse 
mål nås, baseres ovenstående forordning 
på følgende principper:

- auktionerne skal være tilgængelige til 
minimale omkostninger for alle aktører, 
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der leverer bevis for, at de er solvente, og 
som er indehavere af en åben konto i 
kvoteregistret
- forordningen skal indeholde en tidsplan 
for de mængder, der skal auktioneres, 
som er i overensstemmelse med fristerne 
for tilbagebetaling for kvoter og med de 
økonomiske begrænsninger, der lægges 
på virksomhederne. Tidsplanen skal 
udelukke muligheden for én enkelt 
auktion for hele den pågældende 
tidsperiode.”

Or. fr

Begrundelse

The future comitology regulation must be based on more clear-cut aims and principles than 
those set out in the present proposal, since the resulting arrangement will have a decisive 
impact on the operation of the market. Provision should be made to adopt the regulation no 
later than 31 December 2009. Additions to the list in question, where the stakeholders 
concerned so request, should also be permitted up to a June 2009 cut-off date. It would be 
undesirable for the final list to be revised every three years, as this would give rise to 
unacceptable legal uncertainty.

Ændringsforslag 354
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, under hensyntagen til 
principperne i bilag IIb, at driftsledere og 
navnlig små og mellemstore virksomheder, 
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uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i direktivet ved at 
supplere dette, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].”

som er omfattet af fællesskabsordningen, 
har uhindret adgang til 
emissionsrettigheder, og spekulation 
undgås. Forordningen sikrer, at 
virkningen af auktionssystemet på de nye 
medlemsstater fordeles ligeligt også i 
forhold til medlemsstatens økonomiske 
styrke målt på bruttonationalprodukt i 
stedet for blot på specifikke, nationale 
CO2-emissioner. Denne løsning vedtages 
af Europa-Parlamentet og Rådet i 
henhold til den fælles 
beslutningsprocedure.”

Or. en

Begrundelse

The rule of proportionate sharing of impact in relation to implementation of European 
Regulations is a fundamental principle of the European Union functioning in its current 
shape.

Ændringsforslag 355
Konrad Szymański

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 

5. Kommissionen vedtager senest den 30. 
juni 2010 en forordning om auktioners 
tidsmæssige og administrative forløb og 
andre aspekter i forbindelse med auktioner 
for at sikre, at auktioner gennemføres på en 
åben, gennemsigtig, harmoniseret og ikke-
diskriminerende måde. Auktioner 
udformes, så de kun begrænser adgangen 
til det primære marked for anlæg, der 
falder ind under fællesskabsordningen, og 
begrænser mængden af kvoter købt af 
disse til deres produktionskapacitet, og i 
denne forbindelse sikrer, at driftsledere og 
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der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i direktivet ved at 
supplere dette, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].”

navnlig små og mellemstore virksomheder, 
som er omfattet af fællesskabsordningen, 
har uhindret adgang, og således at 
eventuelle andre deltagere ikke 
underminerer auktionens forløb. Det er 
også nødvendigt at indføre en 
markedsbaseret mekanisme til at 
forhindre kraftige udsving i kvotepriser og 
sikre de makroøkonomiske omgivelsers 
bæredygtighed.
Denne foranstaltning vedtages i henhold 
til proceduren i traktatens artikel 251.”

Or. en

Begrundelse

The proposed provision aims at safeguarding access to allowances by emitters across the EU, 
including poorer EU Member States. They should be also protected from speculation by 
major financial intermediaries. The expected huge fluctuations of prices of CO2 allowances 
after 2012 need to be addressed by a market-based mechanism not impeding the integrity and 
flexibility of the carbon market.

Ændringsforslag 356
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 

Kommissionen vedtager senest den 30. 
juni 2010 en forordning om auktioners 
tidsmæssige og administrative forløb og 
andre aspekter i forbindelse med auktioner 
for at sikre, at auktioner gennemføres på en 
åben, gennemsigtig, harmoniseret og ikke-
diskriminerende måde. Auktioner 
udformes, så de kun begrænser adgangen 
til det primære marked for anlæg, der 
falder ind under fællesskabsordningen, og 
begrænser mængden af kvoter købt af 
disse til deres produktionskapacitet, og i 
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auktionens forløb. denne forbindelse sikrer, at driftsledere og 
navnlig små og mellemstore virksomheder, 
som er omfattet af fællesskabsordningen, 
har uhindret adgang, og således at 
eventuelle andre deltagere ikke 
underminerer auktionens forløb.

Det er også nødvendigt at indføre en 
markedsbaseret mekanisme til at 
forhindre kraftige udsving i kvotepriser og 
sikre de makroøkonomiske omgivelsers 
bæredygtighed.

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

Denne foranstaltning vedtages i henhold til 
proceduren i traktatens artikel 251.”

Or. en

Begrundelse

The proposed provision aims at safeguarding access to allowances by emitters across the EU, 
including poorer EU Member States. They should be also protected from speculation by 
major financial intermediaries. The expected huge fluctuations of prices of CO2 allowances 
after 2012 need to be addressed by a market-based mechanism not impeding the integrity and 
flexibility of the carbon market.

Ændringsforslag 357
Linda McAvan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 



PE409.650v01-00 60/64 AM\734732DA.doc

DA

små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3].”

små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3].”

Or. en

Begrundelse

Auctioning for 2013 should start in 2010/2011 to allow operators to buy allowances in 
advance of the start of phase III. The date at which the Commission is to adopt the Regulation 
on auctioning rules should therefore be brought forward to 2009.

Ændringsforslag 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3].

5. Kommissionen vedtager senest den 30. 
juni 2010 en forordning om auktioners 
tidsmæssige og administrative forløb og 
andre aspekter i forbindelse med auktioner 
for at sikre, at auktioner gennemføres på en 
åben, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3].
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Or. en

Begrundelse

In order to ensure an appropriate level of certainty for the industry, the rules for auctioning 
should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Ændringsforslag 359
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3]."

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes ensartet i hele EU således, at 
driftsledere og navnlig små og mellemstore 
virksomheder, som er omfattet af 
fællesskabsordningen, har uhindret adgang, 
og således at eventuelle andre deltagere 
ikke underminerer auktionens forløb. 
Auktionsdatoer og antallet af auktioner, 
der skal finde sted i medlemsstater overalt 
i EU, harmoniseres for hele EU i den 
forordning, der skal vedtages, med 
henblik på transaktionernes 
omkostningseffektivitet, klare prissignaler 
og ikke-diskrimination, og der afholdes 
regelmæssigt auktioner eller organiseres 
løbende salg gennem europæiske el-
børser. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3]."
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Or. de

Begrundelse

Die Versteigerungsmodalitäten bilden für die ersteigernden Marktteilnehmer eine der 
wichtigsten Komponenten der zukünftigen Ausgestaltung. Es sind angesichts des gewaltigen 
jährlichen Zertifikats- und Marktvolumens einfache und transparente Abläufe, 
Diskriminierungsfreiheit, eine Eindeutigkeit des Preissignals, Transaktionskosteneffizienz und 
somit ein etabliertes, festgeschriebenes und allgemein akzeptiertes Vertragswerk für die 
Abwicklung der Versteigerung nötig.

Die Versteigerungen sollten in regelmäßigen Abständen mit immer gleichen Mengen über die 
gesamte Handelsperiode verteilt durchgeführt werden.

Ændringsforslag 360
Jens Holm

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3].

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde, som 
minimerer mulighederne for spekulation. 
Auktioner udformes således, at driftsledere 
og navnlig små og mellemstore 
virksomheder, som er omfattet af 
fællesskabsordningen, har uhindret adgang, 
og således at eventuelle andre deltagere 
ikke underminerer auktionens forløb. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Or. en
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Begrundelse

Experience from the first trading period showed that the price of permits can vary 
dramatically, causing uncertainty for those considering investing in renewable projects and 
so making such investments less attractive. The new system should include measures to 
discourage speculation, such as a levy on transactions which could be differentially targeted 
on traders who, on average, hold permits for a short period of time.

Ændringsforslag 361
Caroline Lucas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Indtil den 31. december 2015 sættes 60
mio. kvoter til side, som Kommissionen 
kan sætte på auktion som 
finansieringsmiddel til en garanteret pris 
på 25 EUR per ton CO2, der oplagres eller 
spares af de første anlæg, som inden 
denne dato enten har påbegyndt 
kommerciel separation og geologisk 
lagring af CO2-emissioner, eller som 
sparer CO2-emissioner fra el-produktion 
svarende til de gennemsnitlige CO2-
emissioner per gigawatttime produceret 
ved hjælp af nye teknologier til 
vedvarende energi, såsom koncentreret 
solenergi, stordrifts- eller dybhavs-
offshore vindenergi eller bølgeenergi. 
Denne mulighed skal gælde for 
teknologier, som ikke tidligere har været 
anvendt kommercielt, og for anlæg 
overalt i EU eller i tredjelande, som har 
ratificeret den kommende internationale 
aftale, forudsat at der findes en aftale om 
at dele intellektuelle ejendomsrettigheder 
til den pågældende teknologi. Den 
garanterede pris formindskes, hvis 
fællesskabsordningens pris overstiger 
35 EUR, for at lægge loft over det 
kombinerede udbytte af 
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fællesskabsordningens kvote og den 
garanterede pris til 60 EUR per ton CO2, 
der oplagres eller spares.

Or. en

Begrundelse

Building on Amendment 22 by the rapporteur, new renewable technologies that have not been 
commercially tested are incorporated in the extra financing mechanism. Supporting new 
large-scale innovations in the field of renewables presents real opportunities for kick-starting 
technologies that will make a significant contribution to achieving the targets both in EU and 
globally. A cap on the reward should apply depending on ETS carbon price.

Ændringsforslag 362
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Regeringerne og et organ udpeget af 
Kommissionen kan købe og sælge kvoter 
på markedet for at minimere udsving i 
kulstofprisen.

Or. en

Begrundelse

The carbon price can rise or fall but too much fluctuation would be harmful to the market. It 
would be desirable to minimise fluctuations. Governments could do this or the ECB, for 
example.
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