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Ändringsförslag 293
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 ska ersättas med följande: utgår
”Artikel 10

Utauktionering av utsläppsrätter
1. Från och med 2013 ska 
medlemsstaterna auktionera ut alla 
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 
enlighet med artikel 10a.
2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:
a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i 
andelar som exakt överensstämmer med 
den berörda medlemsstatens andel 
verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.
b) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt inom 
gemenskapen, vilket innebär en ökning av 
den mängd utsläppsrätter som dessa 
medlemsstater auktionerar ut enligt 
punkt a med de procentsatser som anges i 
bilaga IIa.
För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen 
utsläppsrätter beräknas på grundval av 
deras verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.
Om nödvändigt ska de procentsatser som 
avses i led b anpassas proportionellt i syfte 



PE409.650v01-00 4/65 AM\734732SV.doc

SV

att säkerställa att omfördelningen blir 
10 %.
3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2,  inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:
a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi, att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive 
deltagande i initiativ inom ramen för den 
strategiska EU-planen för energiteknik.
b) Att utveckla den förnybara energin så 
att gemenskapen kan uppfylla sitt 
åtagande att utnyttja 20 % förnybar 
energi 2020 och att öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020.
c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, 
särskilt från kolkraftverk.
d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de 
minstutvecklade länderna.
e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.
f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.
g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.
4. Medlemsstaterna ska inkludera
information om hur inkomsterna anslås 
för vart och ett av dessa syften i sina 
rapporter enligt beslut nr 280/2004/EG.
5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
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tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt. Auktionerna 
ska utformas så att aktörerna, särskilt 
små och medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet, har fullt tillträde 
och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].”

Or. en

Motivering

Utauktioneringen inom systemet för handel med utsläppsrätter innebär högsta möjliga 
kostnader för alla konsumenter utan att koldioxidutsläppen minskar. Det är ingenting annat 
än en ny koldioxidskatt som konsumenterna får betala. Om man vill spara upp till 
55 miljarder euro per år för konsumenterna i EU och hålla energipriserna 20–30 €/MWh 
lägre utan att ifrågasätta effektiviteten i systemet för handel med utsläppsrätter bör systemet 
inte bygga på utauktionering. Fri tilldelning på grundval av riktmärken och faktisk 
produktion vore ett kostnadseffektivt och miljöeffektivt instrument.

Ändringsförslag 294
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med 2013 ska 
medlemsstaterna auktionera ut alla 
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 
enlighet med artikel 10a.

1. Från och med 2013 ska ett 
gemenskapsorgan auktionera ut alla 
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 
enlighet med artikel 10a.

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:
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a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i 
andelar som exakt överensstämmer med 
den berörda medlemsstatens andel 
verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.
b) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt inom 
gemenskapen, vilket innebär en ökning av 
den mängd utsläppsrätter som dessa 
medlemsstater auktionerar ut enligt 
punkt a med de procentsatser som anges i 
bilaga IIa.
För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen 
utsläppsrätter beräknas på grundval av 
deras verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.
Om nödvändigt ska de procentsatser som 
avses i led b anpassas proportionellt i syfte
att säkerställa att omfördelningen blir 
10 %.
3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2,  inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

3. 100 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter bör 
användas i följande syfte av EU:

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet, förnybar energi och 
kolfri energi, att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
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2020. 2020.
c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

ca) Att utveckla rena energibärare
d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna. 

e) Att bevilja stöd till vissa medlemsstater 
för att främja solidaritet och tillväxt i 
gemenskapen, med högst 10 % av 
auktionsinkomsterna för dessa 
medlemsstater som helhet, samt stöd för 
att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet,
genom att tilldela upp till [x %, återstår att 
fastställa] av de totala 
auktionsinkomsterna.

4. Medlemsstaterna ska inkludera 
information om hur inkomsterna anslås för 
vart och ett av dessa syften i sina rapporter 
enligt beslut nr 280/2004/EG.

4. Kommissionen ska inkludera 
information om hur inkomsterna anslås för 
vart och ett av dessa syften.

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt. Auktionerna 
ska utformas så att aktörerna, särskilt 
små och medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet, har fullt tillträde 
och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 

5. Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll
som avses i artikel 23.3, anta en förordning 
om tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt. 
Auktionssystemet ska vara så utformat att 
en kontinuerligt likvid och öppen 
marknad skapas.
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som avses i artikel [23.3].”
För att dessa mål ska uppnås måste den 
förordning som nämns i första 
strecksatsen bygga på följande principer:
– Ett enda system ska användas, och detta 
ska vara tillgängligt på distans, enkelt (en 
omgång), effektivt, disponibelt till en 
rimlig kostnad och ledas av en enda chef 
på gemenskapsnivå för att dess integritet 
ska tryggas.
– Auktionerna ska vara tillgängliga till 
lägsta möjliga kostnad för alla 
intressenter som kan bevisa sin solvens 
och har öppna konton i registret för 
utsläppsrätter.
– Förordningen ska innehålla en tidsplan 
för de volymer som ska auktioneras ut 
som överensstämmer med de tidsgränser 
för återbetalningen som gäller för 
utsläppsrätterna och företagens 
kassaflödesbegränsningar. Tidsplanen 
ska göra det omöjligt att hålla en enda 
auktion för hela perioden i fråga.
Förordningen ska medföra att marknaden 
övervakas av en befintlig eller framtida 
organisation med uppgifter som liknar de 
uppgifter som tillsynsorgan på 
råvarumarknaderna har.”

Or. fr

Motivering

Auktionerna ska genomföras på gemenskapsnivå och inte av enskilda medlemsstater. EU 
måste ha möjlighet att investera mer i den energiteknik och teknik för att minska 
koldioxidutsläppen som behövs för att bana vägen för de insatser för att minska 
koldioxidutsläppen som ska göras fram till 2050. Om inkomsterna används på 
gemenskapsnivå kan den europeiska forskningen organiseras på lämpligt sätt och därmed få 
jämförbara förutsättningar med forskningen i till exempel Förenta staterna och Japan. 
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Ändringsförslag 295
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med 2013 ska medlemsstaterna 
auktionera ut alla utsläppsrätter som inte 
tilldelas gratis i enlighet med artikel 10a.

1. Från och med 2013 ska medlemsstaterna 
auktionera ut alla utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

Koldioxidpriset ska i sin helhet inkluderas i produktpriserna för att styra marknaden mot mer 
klimatvänlig konsumtion. Fri tilldelning snedvrider marknadsmekanismens funktionssätt, men 
full utauktionering gör att det inte behövs någon stor byråkrati och att de som presterar bäst 
kan belönas på det mest ändamålsenliga sättet. Utflyttning av produktion till länder med 
mildare miljökrav och orättvis konkurrens med europeisk produktion från länder som inte har 
undertecknat heltäckande internationella avtal om klimatförändringar bör neutraliseras 
genom krav på import av utsläppsrätter. 

Ändringsförslag 296
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med 2013 ska medlemsstaterna 
auktionera ut alla utsläppsrätter som inte 
tilldelas gratis i enlighet med artikel 10a.

1. Från och med 2013 ska medlemsstaterna 
auktionera ut alla utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

Full utauktionering bör omedelbart bli den generella regeln. Detta är nödvändigt om 
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företagen ska få verkningsfulla incitament att minska de miljökostnader som deras produktion 
medför. En genomförandeperiod på sju år gör att företagen kan undvika att ta itu med 
miljökostnaderna alltför länge.

Ändringsförslag 297
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska vara lika med dess andel av de 
verifierade utsläppen enligt 
gemenskapssystemet 2005.

a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i 
andelar som exakt överensstämmer med 
den berörda medlemsstatens andel 
verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.
b) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt inom 
gemenskapen, vilket innebär en ökning av 
den mängd utsläppsrätter som dessa 
medlemsstater auktionerar ut enligt 
punkt a med de procentsatser som anges i
bilaga IIa.
För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen utsläppsrätter 
beräknas på grundval av deras verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.

För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av detta, andelen utsläppsrätter 
beräknas på grundval av deras verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.

Om nödvändigt ska de procentsatser som 
avses i led b anpassas proportionellt i syfte 
att säkerställa att omfördelningen blir 
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10 %.

Or. en

Motivering

Punkt 2: Verktyg för klimatpolitiken som EU ETS bör skapa tydliga och lika villkor. 
Sammanhållningsfrågorna hanteras av andra politiska instrument. 

Ändringsförslag 298
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:

a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 
utsläpp inom ramen för
gemenskapssystemet år 2005.

a) 45 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.

b) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt inom 
gemenskapen, vilket innebär en ökning av 
den mängd utsläppsrätter som dessa 
medlemsstater auktionerar ut enligt punkt a 
med de procentsatser som anges i
bilaga IIa.

b) 5 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt inom 
gemenskapen, vilket innebär en ökning av 
den mängd utsläppsrätter som dessa 
medlemsstater auktionerar ut enligt led a 
med de procentsatser som anges i
bilaga IIa.

ba) 50 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
sättas av till kommissionen för 
utauktionering i syfte att finansiera 
minskade utsläpp av växthusgaser, 
motverka avskogning och skador på 
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skogarna och genomföra anpassning till 
klimatförändringar för länder som inte 
har undertecknat bilaga I till FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar.

För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen utsläppsrätter 
beräknas på grundval av deras verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.

För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen utsläppsrätter 
beräknas på grundval av deras verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.

Om nödvändigt ska de procentsatser som 
avses i led b anpassas proportionellt i syfte 
att säkerställa att omfördelningen blir 
10 %.

Om nödvändigt ska de procentsatser som 
avses i led b anpassas proportionellt i syfte 
att säkerställa att omfördelningen blir 5 %.

Or. en

Motivering

Minst 50 % av inkomsterna från utauktioneringen bör avsättas för att finansiera 
klimatåtgärder i utvecklingsländerna. För att undvika problem med de årliga 
budgetförfarandena i medlemsstaterna bör kommissionen auktionera ut de motsvarande 
andelarna av utsläppsrätterna och använda pengarna för detta ändamål.

Ändringsförslag 299
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:

a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.

a) 70 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.
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b) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt inom 
gemenskapen, vilket innebär en ökning av 
den mängd utsläppsrätter som dessa 
medlemsstater auktionerar ut enligt punkt a 
med de procentsatser som anges i
bilaga IIa.

b) 30 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt inom 
gemenskapen, vilket innebär en ökning av 
den mängd utsläppsrätter som dessa 
medlemsstater auktionerar ut enligt led a 
med de procentsatser som anges i
bilaga IIa.

För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen utsläppsrätter 
beräknas på grundval av deras verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.

För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen utsläppsrätter 
beräknas på grundval av deras verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.

Om nödvändigt ska de procentsatser som 
avses i led b anpassas proportionellt i syfte 
att säkerställa att omfördelningen blir 
10 %.

Om nödvändigt ska de procentsatser som 
avses i led b anpassas proportionellt i syfte 
att säkerställa att omfördelningen blir 
30 %.

Or. pl

Motivering

Förslaget att 10 % av utsläppsrätterna ska fördelas med hänsyn till solidaritet och tillväxt 
inom gemenskapen står inte i proportion till utvecklingskraven på länder som i många år har 
försökt ta sig ur sin ekonomiska eftersläpning och där en snabb omvandling av ekonomin till 
alternativa energikällor inte är möjlig från social, miljömässig och ekonomisk synpunkt.

Ändringsförslag 300
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 
utsläpp inom ramen för 

a) 80 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens genomsnittliga 
andel verifierade utsläpp inom ramen för 
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gemenskapssystemet år 2005. gemenskapssystemet 2005–2007.

Or. en

Motivering

För att trygga realistiska utsläppstrender i medlemsstaterna och undvika skillnader till följd 
av väderförhållanden, såsom varma vintrar och dylikt, bör ett treårsmått (genomsnittet 
2005-2007) tillämpas så att årliga utsläppsvariationer kan jämnas ut.

Ändringsförslag 301
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.

a) 80 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens genomsnittliga 
andel verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet 2005–2007.

Or. en

Motivering

För att trygga realistiska utsläppstrender i medlemsstaterna och undvika skillnader till följd 
av väderförhållanden, såsom varma vintrar och dylikt, bör ett treårsmått (genomsnittet 
2005-2007) tillämpas så att årliga utsläppsvariationer kan jämnas ut.
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Ändringsförslag 302
Riitta Myller

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.

a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens genomsnittliga 
andel verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet 2005–2007.

Or. fi

Motivering

I stället för att använda data från ett enskilt år bör fördelningen av utsläppsrätter beräknas 
på grundval av genomsnittsvärden för minst två år. Utsläppskvantiteterna kan också variera 
från ett år till ett annat av naturliga skäl. Detta gör att det är bättre att använda en period 
som referenspunkt än ett år. Enligt kommissionens förslag skulle kommissionen dessutom 
vara beredd att ta med utsläppssiffrorna för 2006 i jämförelsen så snart de blev tillgängliga.

Det är viktigt att vara medveten om att en beräkningsgrund som omfattar flera år inte 
påverkar gemenskapens utsläppsrätter som helhet. 

Ändringsförslag 303
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 

a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens genomsnittliga 
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utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.

andel verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet 2005–2007.

Or. en

Motivering

I stället för ett enda år bör en längre period ligga till grund för beräkningen av utsläppsrätter 
i EU ETS, så att årliga variationer och volatilitet på grund av naturliga omständigheter kan 
jämnas ut.

Tillämpningen av en referensperiod för fördelningen av utsläppsrätterna förändrar inte taket 
för utsläppen enligt EU ETS eller den så kallade ansträngningsfördelningen mellan 
medlemsstaterna i icke ETS–sektorerna. Kommissionen har redan i fotnot 11 till sitt utkast till 
åtgärder förklarat sig beredd att överväga att använda ett genomsnitt av de verifierade 
utsläppen 2005–2006 som grund för beräkningarna.

Ändringsförslag 304
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt inom 
gemenskapen, vilket innebär en ökning av 
den mängd utsläppsrätter som dessa 
medlemsstater auktionerar ut enligt 
punkt a med de procentsatser som anges i
bilaga IIa.

utgår

Or. de

Motivering

Det finns ingen anledning att införa en solidaritetsmekanism mellan medlemsstaterna inom 
ramen för klimatpolitiken. Solidaritet utövas genom de befintliga finansieringsinstrumenten i 
Europeiska unionen, såsom strukturfonderna och bidrag till gemenskapsbudgeten. Dessutom 
stöder undertecknad föredragandens strävan att en betydande del av de pengar som tas in på 
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auktionerna ska spenderas i tredjeländer – särskilt utvecklingsländer. Det är ett annat skäl 
till att bestämmelsen inte behövs.

Ändringsförslag 305
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i 
förhållande till vad de har uppnått mellan 
Kyotoprotokollets basår och 2005, för att 
ta hänsyn till de insatser som gjordes fram 
till dess att gemenskapssystemet infördes.

Or. en

Motivering

Det behövs en strategi som verkligen återspeglar de enskilda ländernas Kyotoprestationer i 
enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets vårmöten 2007 och 2008. Det fastställs 
tydligt i förslaget att ytterligare 10 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter ska auktioneras 
ut bland medlemsstaterna på grundval av vad de har uppnått mellan Kyotoprotokollets basår 
och 2005.

Ändringsförslag 306
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i 
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förhållande till vad de har uppnått mellan 
Kyotoprotokollets basår och 2005, för att 
ta hänsyn till de insatser som gjordes fram 
till dess att gemenskapssystemet infördes.

Or. en

Motivering

Det behövs en strategi som verkligen återspeglar de enskilda ländernas Kyotoprestationer i 
enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets vårmöten 2007 och 2008. Det fastställs 
tydligt i förslaget att ytterligare 10 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter ska auktioneras 
ut bland medlemsstaterna på grundval av vad de har uppnått mellan Kyotoprotokollets basår 
och 2005.

Ändringsförslag 307
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen utsläppsrätter 
beräknas på grundval av deras verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.

För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 eller 
2006 ska, vid tillämpning av led a, andelen 
utsläppsrätter beräknas på grundval av 
deras verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.

Or. en

Motivering

I stället för ett enda år bör en längre period ligga till grund för beräkningen av utsläppsrätter 
i EU ETS, så att årliga variationer och volatilitet på grund av naturliga omständigheter kan 
jämnas ut. Tillämpningen av en referensperiod för fördelningen av utsläppsrätterna 
förändrar inte taket för utsläppen enligt EU ETS eller den så kallade 
ansträngningsfördelningen mellan medlemsstaterna i icke ETS-sektorerna. Kommissionen har 
redan i fotnot 11 till sitt utkast till åtgärder förklarat sig beredd att överväga att använda ett 
genomsnitt av de verifierade utsläppen 2005–2006 som grund för beräkningarna.
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Ändringsförslag 308
Johannes Lebech

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en medlemsstat inte når sitt årliga 
minskningsmål enligt [beslutet om 
ansträngningsfördelning] som 
specificeras i artikel 3 och bilagan till 
detta beslut ska den kvantitet 
utsläppsrätter som motsvarar de icke 
uppnådda utsläppsminskningarna för det 
året dras av från medlemsstatens kvantitet 
utsläppsrätter enligt artiklarna 9a och 10 i 
detta direktiv. De fråndragna 
utsläppsrätterna ska fördelas mellan och 
auktioneras ut av dessa medlemsstater i 
enlighet med [beslutet om 
ansträngningsfördelning] så att taket 
enligt gemenskapssystemet inte påverkas. 

Or. en

Ändringsförslag 309
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska fördela 
inkomsterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter mellan medlemsstaterna i 
proportion till utfärdade utsläppsrätter, 
med hänsyn tagen till skalan i bilaga IIa.

Or. nl
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Motivering

Alla medlemsstaterna får en proportionell andel av inkomsterna från den auktion som hålls 
på gemenskapsnivå. Om det fattas ett beslut om att enskilda medlemsstater ska genomföra 
auktionen så kan detta vara ett bra sätt att se till att varje medlemsstat får den del av 
inkomsterna som tillkommer den. 

Ändringsförslag 310
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2,  inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

3. 80 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2,  inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, ska användas för att minska 
eventuella negativa ekonomiska 
konsekvenser av gemenskapssystemet. 
Medlemsstaterna får använda 
inkomsterna för att kompensera 
konsumenterna för högre priser och 
företagen för högre kostnader. Sociala 
aspekter såsom möjliga elprishöjningar 
för låg- och medelinkomsthushåll kan 
också beaktas.
20 % av inkomsterna från utauktioneringen 
av utsläppsrätter enligt punkt 2,  inklusive 
alla däri ingående inkomster från 
utauktionering enligt led b, bör användas i 
följande syfte, i följande prioritetsordning:

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi, att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive 
deltagande i initiativ inom ramen för den 

a) Att vidta åtgärder för att motverka 
avskogning, i synnerhet i de minst 
utvecklade länderna, och stimulera 
beskogning och återbeskogning.
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strategiska EU-planen för energiteknik.
b) Att utveckla den förnybara energin så 
att gemenskapen kan uppfylla sitt 
åtagande att utnyttja 20 % förnybar 
energi 2020 och att öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020.

b) Att göra anpassningar till 
konsekvenserna av klimatförändringarna 
och underlätta för utvecklingsländerna att 
anpassa sig till dem.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

c) Att tillfälligt stödja åtgärder för 
avskiljning och geologisk lagring av 
växthusgaser, särskilt från kolkraftverk.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

d) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.
f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.
g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Öronmärkning av inkomsterna höjer välfärdskostnaderna för att nå klimatmålen, eftersom 
medlemsstaternas möjligheter att uppväga ökningar av de faktiska koldioxidpriserna genom 
att kompensera konsumenterna med inkomstskatter eller lägre bolagsskatter begränsas. 
Därför bör bara 20 % av inkomsterna från auktionerna öronmärkas. Därefter måste 
investeringarna främst användas för att undvika avskogning och för anpassning till 
klimatförändringarna. Avskogning är en viktig källa till koldioxidutsläpp och medför att den 
biologiska mångfalden minskar enormt.
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Ändringsförslag 311
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2,  inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

3. Inkomsterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter enligt punkt 2,  inklusive alla 
däri ingående inkomster från 
utauktionering enligt led b, ska användas i 
följande syfte:

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi, att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive 
deltagande i initiativ inom ramen för den 
strategiska EU-planen för energiteknik.

a) En fjärdedel ska anslås till åtgärder för 
att förhindra avskogning och öka ny- och 
återplantering av skog i länder som har 
ratificerat det framtida internationella 
avtalet, med beaktande av:

– ursprungsbefolkningars rättigheter och 
behov,

– bevarandet av den biologiska 
mångfalden, och

– ett hållbart utnyttjande av 
skogsresurser.

b) Att utveckla den förnybara energin så 
att gemenskapen kan uppfylla sitt 
åtagande att utnyttja 20 % förnybar 
energi 2020 och att öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020.

b) Hälften ska anslås till 
utsläppsminskningar i 
Europeiska unionen och länder som har 
ratificerat det framtida internationella 
avtalet, till exempel genom forskning och 
utveckling, utsläppande av energieffektiva 
produkter på marknaden, sänkta skatter 
och avgifter på miljövänlig teknik såsom 
miljövänliga transportsätt, till exempel 
buss och tåg, och för tekniköverföring till 
länder som har ratificerat det framtida 
internationella avtalet, till exempel genom 
den globala fonden för energieffektivitet 
och förnybar energi.
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c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, 
särskilt från kolkraftverk.

c) En fjärdedel ska anslås till åtgärder för 
att underlätta anpassningen till 
klimatförändringarnas negativa effekter i 
länder som har ratificerat det framtida 
internationella avtalet om 
klimatförändringar.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.
e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.
g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Författaren till ändringsförslaget delar föredragandens allmänna inställning, men vill göra 
ytterligare förbättringar. Parlamentet måste ha som mål att alla pengar ska användas för 
direktivets syfte. Det är lämpligt att inte bara spendera största möjliga belopp på 
utsläppsminskningar i tredjeländer utan också i Europeiska unionen, samt att främja 
forskning och teknik. Transporter som ger låga utsläpp, t.ex. järnvägstransporter, kan 
påverkas negativt av direktivet i dess nuvarande lydelse. Därför bör en del av pengarna 
användas för att minska kostnaderna.

Ändringsförslag 312
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 

3. Minst 50 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
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punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

led 2 ska överföras från medlemsstaterna 
till en fond på gemenskapsnivå eller 
internationell nivå i följande syfte:

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi, att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive 
deltagande i initiativ inom ramen för den 
strategiska EU-planen för energiteknik.

a) En fjärdedel ska anslås till att öka 
kapaciteten i utvecklingsländer som har 
ratificerat det framtida internationella 
avtalet, för att lägga grunden för ett 
trovärdigt och marknadsbaserat 
undvikande av avskogning samt projekt 
och aktiviteter för beskogning och 
återbeskogning i dessa länder, med 
hänsyn tagen till: 

– ursprungsbefolkningars rättigheter och 
behov,
– bevarandet av den biologiska 
mångfalden, och
– ett hållbart utnyttjande av 
skogsresurser.

b) Att utveckla den förnybara energin så 
att gemenskapen kan uppfylla sitt 
åtagande att utnyttja 20 % förnybar 
energi 2020 och att öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020.

b) En fjärdedel ska anslås till att minska 
utsläppen i utvecklingsländer som har 
ratificerat det framtida internationella 
avtalet och till tekniköverföring till de 
länderna, t.ex. genom att stödja och 
finansiera utveckling och användning av 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
den globala fonden för energieffektivitet 
och förnybar energi.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, 
särskilt från kolkraftverk.

c) Hälften ska anslås till åtgärder för att 
underlätta anpassningen till 
klimatförändringarnas negativa effekter i 
utvecklingsländer som har ratificerat det 
framtida internationella avtalet om 
klimatförändringar, bland annat genom 
bidrag till den globala 
klimatförändringsalliansen.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.
e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.
f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
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ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.
g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 313
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

3. 45 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt led b, 
bör på motsvarande sätt läggas in i 
medlemsstaternas budgetar och användas 
i följande syfte:

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
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utvecklade länderna. utvecklade länderna.
e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet på 
nationell nivå.

h) Att begränsa de sociala effekterna av 
stigande energipriser.
i) Att vidta åtgärder för att komma till 
rätta med orsakerna till 
klimatförändringar eller anpassa sig till 
dem.
j) Att skapa arbetstillfällen och organisera 
utbildning och omskolning för att fylla 
den energieffektiva industrins behov.
45 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2 ovan, inklusive alla inkomster 
från utauktioneringen av utsläppsrätter 
enligt punkt 2 b, bör i motsvarande mån 
återföras till de företag vilkas 
utsläppsrätter auktionerades ut och 
användas till investeringar i 
teknikförändring i syfte att öka 
energieffektiviteten samt skapa 
arbetstillfällen och organisera utbildning 
och omskolning av de anställda för att 
uppfylla den nya energieffektiva 
teknikens krav.
10 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2 ovan, inklusive alla inkomster 
från utauktioneringen av utsläppsrätter 
enligt punkt 2 b, bör läggas i en särskild 
gemenskapsfond som ska täcka de 
administrativa kostnaderna för att 
hantera gemenskapssystemet. 

Or. ro
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Motivering

Klimatförändringarna är en realitet, men tyvärr prioriteras inte åtgärder för att bekämpa 
dem i gemenskapens budget. Auktionerna kommer att ge stora inkomster. Riktlinjer för hur 
dessa inkomster ska användas i linje med målsättningarna med systemet måste upprättas på 
både gemenskapsnivå och nationell nivå.

Ändringsförslag 314
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt led b, 
bör användas i följande syfte:

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020, inklusive investeringar i 
koncentrerad solenergi i EU eller 
tredjeländer.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, 
särskilt från kolkraftverk.
d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning och genomföra projekt som 
syftar till att vända försämringen av mark 
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utvecklade länderna. och skog, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna,

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Avskiljning och lagring av koldioxid omfattas av ändringsförslaget till artikel 10.3 a som vill 
tvinga medlemsstaterna att återföra minst 50 % av auktionsinkomsterna till de berörda 
företagen under förutsättning att de spenderar pengarna på teknik som ger låga 
koldioxidutsläpp, däribland avskiljning och lagring av koldioxid. Administrativa kostnader 
kan betalas med de återstående inkomsterna från ETS.

Ändringsförslag 315
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2 bör användas i ett eller flera av 
följande syften:

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling och 
demonstrationsprojekt för minskade 
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klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU planen för energiteknik.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk, och annan ren 
kolteknik.

ca) Att modernisera anläggningar som 
använder kolbaserad förbränning eller 
byta ut dem mot mer effektiva enheter 
som ger lägre koldioxidutsläpp.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Det tar tid att förändra energimixen i EU och förändringen bör bygga på principen om 
kostnadseffektivitet. Kol bör användas för att trygga energiförsörjningen i framtiden. Detta 
kräver ytterligare stöd för att införa ny teknik i den kolbaserade energisektorn.
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Ändringsförslag 316
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2 bör användas i ett eller flera av 
följande syften:

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling och 
demonstrationsprojekt för minskade 
utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU planen för energiteknik.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk, och annan ren 
kolteknik.

ca) Att modernisera anläggningar som 
använder kolbaserad förbränning eller 
byta ut dem mot mer effektiva enheter 
som ger lägre koldioxidutsläpp.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

e) Att underlätta utvecklingsländernas 
anpassning till klimatförändringarna.

f) Att hantera sociala aspekter som berör f) Att hantera sociala aspekter som berör 
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hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Det tar tid att förändra energimixen i EU och förändringen bör bygga på principen om 
kostnadseffektivitet. Kol bör användas för att trygga energiförsörjningen i framtiden. Detta 
kräver ytterligare stöd för att införa ny teknik i den kolbaserade energisektorn.

Ändringsförslag 317
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Inkomsterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter enligt punkt 2,  inklusive alla 
däri ingående inkomster från 
utauktionering enligt led b, ska användas i 
en särskild fond som administreras på 
gemenskapsnivå av kommissionen eller 
något annat behörigt organ som 
kommissionen utser i följande syfte:

Or. en

Motivering

EU ETS är inte någon allmän skatt. Det är avgörande att inkomsterna från utauktioneringen 
till 100 % spenderas på åtgärder för att minska utsläppen, mildra eventuella negativa 
konsekvenser av gemenskapssystemet och stödja utvecklingsländerna. Eftersom detta är ett 
EU-system och det är ett kollektivt mål för EU att ta itu med klimatförändringarna är det 
logiskt att inkomsterna administreras i en fond på gemenskapsnivå. Det blir mer 
ändamålsenligt och garanterar att betydande samlade resurser skapas.
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Ändringsförslag 318
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Inkomsterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter enligt punkt 2 ska användas i 
följande syfte:

Or. en

Motivering

Med tanke på hur allvarligt och brådskande problemet är bör alla inkomster från 
utauktioneringen användas till åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utveckla 
förnybar energi, bekämpa avskogning, bistå utvecklingsländerna med anpassningen till 
klimatförändringarna och hjälpa låginkomsthushållen att använda energi mer effektivt.

Ändringsförslag 319
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Inkomsterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla 
däri ingående inkomster från 
utauktionering enligt led b, ska användas i 
följande syfte:

Or. en
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Ändringsförslag 320
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Alla inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla 
däri ingående inkomster från 
utauktionering enligt led b, ska användas i 
följande syfte:

Or. en

Motivering

Auktionsinkomsterna ger medlemsstaterna medel att investera i klimatvänliga initiativ i EU 
och i tekniköverföring, mildrande åtgärder i länder som inte har undertecknat bilaga I och 
hjälp till utvecklingsländerna att anpassa sig till de negativa konsekvenserna av 
klimatförändringar.

Ändringsförslag 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Inkomsterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla 
däri ingående inkomster från 
utauktionering enligt led b, bör användas i 
följande syfte:

Or. en
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Motivering

Alla auktionsinkomster bör användas för att komma till rätta med klimatförändringarna.

Ändringsförslag 322
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt
punkt b, bör användas i följande syfte:

Alla inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla 
däri ingående inkomster från 
utauktionering enligt led b, bör användas i 
följande syfte:

Or. en

Motivering

Auktionsinkomsterna ger medlemsstaterna medel att investera i klimatvänliga initiativ i EU 
och i tekniköverföring, mildrande åtgärder i länder som inte har undertecknat bilaga I och 
hjälp till utvecklingsländerna att anpassa sig till de negativa konsekvenserna av 
klimatförändringar.

Ändringsförslag 323
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Alla inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla 
däri ingående inkomster från 
utauktionering enligt led b, bör användas i 
följande syfte:
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Or. en

Motivering

Auktionsinkomsterna ger medlemsstaterna medel att investera i klimatvänliga initiativ i EU 
och i tekniköverföring, mildrande åtgärder i länder som inte har undertecknat bilaga I och 
hjälp till utvecklingsländerna att anpassa sig till de negativa konsekvenserna av 
klimatförändringar.

Ändringsförslag 324
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Minst 50 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt led b, 
bör användas i följande syfte:

Or. fr

Motivering

Utauktioneringen av utsläppsrätter ska leda till att medel överförs från nedsmutsande 
industrier till verksamheter som syftar till att utveckla förnybara energikällor eller lagra 
koldioxid eller förhindra att den släpps ut från lagren. En certifiering som överensstämmer 
med de sex Helsingforskriterierna för hållbar skogsutveckling, särskilt det sjätte kriteriet som 
har med socioekonomisk nytta att göra, bör vara det främsta villkoret för den fortsatta 
exploateringen av tropiska skogar. I EU uppväger skogs- och virkesindustrin mellan 10 och 
20 % av utsläppen av växthusgaser.
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Ändringsförslag 325
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Minst 50 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt led b, 
bör användas i följande syfte:

Or. nl

Motivering

Utauktioneringen av utsläppsrätter syftar inte till att skapa nya inkomster till staten, utan ska 
vara en ändamålsenlig och marknadsbaserad fördelningsmekanism. Därför bör inkomsterna 
kanaliseras tillbaka till de berörda verksamheterna, så att de får tillräckliga medel för att 
investera i nyskapande energibesparande teknik.

Ändringsförslag 326
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Minst 50 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt led b, 
kan bland annat användas i följande syfte:

Or. en
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Motivering

Listan med åtgärder som ska vidtas för att bekämpa klimatförändringarna måste vara så 
flexibel som möjligt. Genom öronmärkning av inkomsterna kan man se till att pengarna 
används för att nå det uppsatta målet i enlighet med varje medlemsstats prioriteringar och 
kapacitet.

Ändringsförslag 327
Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom nationella åtgärder till stöd 
för energieffektivitet och bidrag till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, att underlätta anpassning 
till klimatförändringarnas verkningar, 
särskilt med hänsyn till lokala 
hälsovårdsinrättningar och sociala 
inrättningar, och att finansiera forskning 
och utveckling för minskade utsläpp och 
anpassning till klimatförändringarna, 
inklusive deltagande i initiativ inom ramen 
för den strategiska EU-planen för 
energiteknik.

Or. fr

Motivering

Det finns en medvetenhet om att klimatförändringarna är ett brådskande problem med 
vittgående konsekvenser för folkhälsan inom hälso- och sjukvården, och man strävar efter att 
tillhandahålla praktiska lösningar så snart som möjligt. För att klara dessa stora utmaningar 
och minska sin egen inverkan på miljön behöver sektorn nya resurser och ytterligare stöd. 
Dessutom måste de lokala myndigheterna ha den utrustning som krävs för att både hantera 
riskerna med klimatförändringarna och de sociala behov och rättviseproblem som rör 
medborgarna.
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Ändringsförslag 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling av de 
industrier som omfattas av detta direktiv 
för minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik och de 
europeiska teknikplattformarna.

Or. en

Motivering

Eftersom ett av de grundläggande antagandena i gemenskapssystemet är att de berörda 
anläggningarna i betydande omfattning kan bidra till EU:s bekämpningsmål, bör 
inkomsterna från dessa anläggningar kanaliseras till dessa mål. EU:s teknikplattformar är ett 
framgångsrikt instrument som bör förstärkas.

Ändringsförslag 329
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 

a) Att bidra till den globala fonden för 
energieffektivitet och förnybar energi, att 
underlätta anpassning till 
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energi, att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

Or. pl

Motivering

Förutom att minska växthusgasutsläppen är alla målsättningarna i punkt 3 mycket viktiga, 
också att begränsa utsläppen av gas och stoft. Därför är det inte motiverat att sätta upp en 
radikal minskning av växthusgasutsläppen som det högst prioriterade legitima miljömålet, 
eftersom denna punkt ingår i en annan kategori begränsningar och mål.

Ändringsförslag 330
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020, 
särskilt att konstruera ett intelligent nät 
(”smart grid”), och att öka 
energieffektiviteten med 20 % till 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 331
Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Att finansiera forsknings- och 
utvecklingsverksamhet med inriktning på 
energieffektivitet och ren teknik i sektorer 
som omfattas av detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Auktionsinkomsterna bör av princip användas för att skapa framtida sektorer med låga 
koldioxidutsläpp. Således måste medlen återinvesteras i de berörda sektorerna. Inkomsterna 
från auktionerna måste också underlätta förverkligandet av en balanserad europeisk 
energipolitik som bland annat bygger på åtgärder för att skapa energieffektivitet.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser.

Or. en

Motivering

Eftersom ett av de grundläggande antagandena i gemenskapssystemet är att de berörda 
anläggningarna i betydande omfattning kan bidra till EU:s bekämpningsmål, bör 
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inkomsterna från dessa anläggningar kanaliseras till dessa mål. EU:s teknikplattformar är ett 
framgångsrikt instrument som bör förstärkas.

Ändringsförslag 333
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, 
särskilt från kolkraftverk.

c) Att vidta åtgärder för omvandling av 
koldioxid till gas i kolkraftverk.

Or. en

Ändringsförslag 334
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

c) Att vidta åtgärder för miljömässigt säker 
avskiljning och geologisk lagring av 
växthusgaser, särskilt från kolkraftverk.

Or. el

Motivering

Rådet efterlyste miljömässigt säker användning av avskiljnings- och lagringstekniken vid sitt 
toppmöte våren 2007.



PE409.650v01-00 42/65 AM\734732SV.doc

SV

Ändringsförslag 335
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Att möjliggöra vidareutveckling av 
rena energibärare såsom väte.

Or. en

Ändringsförslag 336
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Att vidareutveckla rena energibärare 
såsom väte.

Or. nl

Ändringsförslag 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

d) Att vidta åtgärder, både i EU och i de 
minst utvecklade länderna för att bekämpa 
avskogning och främja beskogning och 
återbeskogning, och att uppmuntra 
bevarande av skogar och användning av 
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trä som byggnadsmaterial och i industrin 
(träpaneler, pappersmassa etc.) eller som 
bränsle genom att upprätta eller främja 
en värdekedja för användning av timmer, 
inom ramen för de vidare syftena att 
skapa en hållbar skogshantering och 
bevara och främja biologisk mångfald.

Or. fr

Motivering

Studier har visat att skogarna i sitt nuvarande skick skulle kunna spela en riktigt viktig roll 
när det gäller koldioxidutsläpp som orsakas av energi. Europeiska rådet noterade detta i 
mars 2007. Skogar och träd samlar upp och lagrar i stor utsträckning koldioxid som de inte 
släpper ut i atmosfären om de inte bränns ned. Därför måste timrets värdekedja främjas, på 
alla stadier från bevarande och vård av skogar till tillverkning av träprodukter. I det syftet 
bör en del av auktionsinkomsterna öronmärkas för skogsindustrin så att skogarna kan skötas 
på ett hållbart sätt.

Ändringsförslag 338
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna, särskilt genom att 
använda certifiering i större utsträckning, 
och att medlemsstaterna eller deras 
regioner vidtar ytterligare åtgärder för att 
se till att skogar och trä bättre tas till vara 
för att mildra den globala 
uppvärmningen, utan att detta inkräktar 
på skogarnas övriga funktioner.

Or. fr
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Motivering

Utauktioneringen av utsläppsrätter har lett till att medel överförs från nedsmutsande 
industrier till verksamheter som syftar till att utveckla förnybara energikällor eller lagra 
koldioxid eller förhindra att den släpps ut från lagren. En certifiering som överensstämmer 
med de sex Helsingforskriterierna för hållbar skogsutveckling, särskilt det sjätte kriteriet som 
har med socioekonomisk nytta att göra, bör vara det främsta villkoret för den fortsatta 
exploateringen av lokala skogar. I EU uppväger skogs- och virkesindustrin mellan 10 och 
20 % av utsläppen av växthusgaser.

Ändringsförslag 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
sårbara hushåll och i synnerhet hushåll 
som består av låginkomsttagare, som har 
svårt att betala sina energiräkningar och 
har drabbats av energifattigdom. Sådana 
åtgärder bör inbegripa ekonomiskt stöd 
och åtgärder för att förbättra bostädernas 
energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Auktionsinkomsterna bör användas för att komma till rätta med energifattigdomen.
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Ändringsförslag 340
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder eller genom att främja 
klimatvänliga transportsätt.

Or. en

Ändringsförslag 341
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Återstoden av inkomsterna från 
auktionerna enligt punkt 2 kan 
kanaliseras tillbaka till de företag som 
deltog i auktionen och/eller har fått betala 
högre elpriser till följd av auktionen i 
elsektorn. Inkomsterna kan kanaliseras 
tillbaka i form av sänkningar av andra 
skatter och/eller sociala avgifter eller 
genom att teknik tillhandahålls.

Or. nl

Motivering

Utauktioneringen av utsläppsrätter syftar inte till att skapa nya inkomster till staten, utan ska 
vara en ändamålsenlig och marknadsbaserad fördelningsmekanism. Därför bör inkomsterna 
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kanaliseras tillbaka till de berörda verksamheterna, så att de får tillräckliga medel för att 
investera i nyskapande energibesparande teknik.

Ändringsförslag 342
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 50 % av inkomsterna ska användas 
för att finansiera minskade 
växthusgasutsläpp, undvika avskogning 
och skador på skogarna och genomföra 
anpassning till klimatförändringar för 
länder som inte har undertecknat bilaga I 
till FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 343
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
reglerna om statligt stöd för miljöskydd, 
återföra minst 50 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2,  inklusive alla inkomster från 
utauktioneringen enligt punkt 2 b, till de 
företag på deras territorier som deltog i 
auktionerna på villkor att pengarna 
spenderas på teknik som ger låga 
koldioxidutsläpp, däribland avskiljning 
och geologisk lagring av växthusgaser. 
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Inga medel ska återföras till 
elgeneratorer, med undantag av el som 
produceras i samband med industriell 
värmeförbrukning eller som framställs av 
restprodukter från industriella processer.

Or. en

Motivering

Minst 50 % av inkomsterna från auktionerna bör återföras till de företag som deltar i 
auktionerna, under förutsättning att de investerar pengarna i teknik som minskar utsläppen 
av växthusgaser. Medlemsstaterna får enligt reglerna om statligt stöd stödja företags 
miljöinvesteringar, men för att skapa lika villkor för företagen är det önskvärt att 
medlemsstaterna ger deltagande företag lika stora andelar av auktionsinkomsterna. 
Kraftbolagen ska inte få tillbaka några pengar eftersom de lätt kan vältra över kostnaderna 
på sina kunder.

Ändringsförslag 344
Riitta Myller

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Auktionsinkomsterna bör kanaliseras 
till utvecklingsländer och utvecklade 
länder för anpassningar och åtgärder för 
att minska utsläppen. Utvecklingsländer 
och utvecklade länder bör hjälpas att 
införa bästa metoder och teknik samt 
förnybara energikällor. Det bör fastställas 
hur befintliga finansieringsmekanismer 
kan tillämpas i syfte att fördela 
auktionsinkomsterna så att de kan delas 
ut på ett öppet och genomblickbart sätt 
och användas för att uppnå verkliga 
minskningar av utsläppen. 

Or. fi
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Ändringsförslag 345
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Fördelningen av medel för syftena i 
punkt 3 bör garantera en bred balans 
mellan utgifterna i unionen och i 
utvecklingsländerna.

Or. en

Motivering

Trots att den överväldigande mängden växthusgasutsläpp hittills kommer från 
industriländerna kommer utvecklingsländerna troligen att drabbas oproportionerligt hårt av 
effekterna av klimatförändringarna, antingen direkt eller som slutkonsumenter av varor som 
produceras i utvecklingsländerna. Därför är det önskvärt att inkomsterna från auktionerna 
fördelas mellan utvecklingsländerna, av vilka många saknar medel för att finansiera åtgärder 
för att mildra effekterna, och projekt i unionen.

Ändringsförslag 346
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Inkomster som inte används enligt 
punkt 3, inklusive alla inkomster från 
utauktioneringen enligt punkt 2 b, bör 
användas
a) för att minska växthusgasutsläppen, 
göra anpassningar till 
klimatförändringarnas effekter och 
finansiera forskning och utveckling som 
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syftar till minskade utsläpp och 
anpassning, däribland deltagande i 
initiativ inom ramen för den europeiska 
strategiska planen för energiteknik,
b) för att utveckla hållbar förnybar energi 
så att gemenskapens åtagande att 
använda 20 % förnybar energi 2020 
uppfylls,
c) för att klara gemenskapens åtagande 
att öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020,
d) för att avskilja växthusgaser, i 
synnerhet från kolkraftverk, och lagra 
dem geologiskt,
e) för att finansiera forskning och 
utveckling i fråga om energieffektivitet 
och ren hållbar teknik i de sektorer som 
direktivet omfattar,
f) för att vidta ytterligare åtgärder för att 
motverka avskogning, främja hållbar 
beskogning och skogsvård i Europa samt 
producera och ta till vara hållbar 
biomassa i gemenskapen,
g) för att rätta till sociala problem i låg-
och medelinkomsthushåll, till exempel 
genom att öka deras energieffektivitet och 
förbättra bostädernas isolering,
h) för att främja en övergång till 
transportsätt som ger låga utsläpp, 
inklusive trafikomställningar, och 
uppväga de ökade energikostnaderna för 
eldrift inom järnvägen, och 
i) för att täcka administrativa kostnader 
för förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

All ny energi och energi under utveckling måste vara hållbar och Europaparlamentet bör 
främja hållbarhet när så är lämpligt.
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Ändringsförslag 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Återstoden av de inkomster som inte 
används enligt punkt 3, inklusive alla 
inkomster från utauktioneringen enligt 
punkt 2 b, bör användas
a) för att minska växthusgasutsläppen, 
göra anpassningar till 
klimatförändringarnas effekter och 
finansiera forskning och utveckling som 
syftar till minskade utsläpp och 
anpassning, däribland deltagande i 
initiativ inom ramen för den europeiska 
strategiska planen för energiteknik,
b) för att utveckla förnybar energi så att 
gemenskapens åtagande att använda 20 % 
förnybar energi 2020 uppfylls,
c) för att klara gemenskapens åtagande 
att öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020, 
d) för att avskilja växthusgaser, i 
synnerhet från kolkraftverk, och lagra 
dem geologiskt genom att investera i 
nödvändig infrastruktur för transporter 
och lagring, 
e) för att finansiera forskning och 
utveckling i fråga om energieffektivitet 
och ren teknik i de sektorer som direktivet 
omfattar,
f) för att vidta ytterligare åtgärder i syfte 
att motverka avskogning, främja hållbar 
beskogning och skogsvård i Europa samt 
producera och ta till vara hållbar 
biomassa i gemenskapen,
g) för att rätta till sociala problem i låg-
och medelinkomsthushåll, till exempel 
genom att öka deras energieffektivitet och 
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förbättra isoleringen av bostäder,
h) för att främja en övergång till 
transportsätt som ger låga utsläpp, 
inklusive trafikomställningar, och 
uppväga de ökade energikostnaderna för 
eldrift inom järnvägen, och 
i) för att täcka administrativa kostnader 
för förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. pl

Motivering

Inkomsterna bör inte begränsas till koleldade kraftverk och frågan om infrastrukturen måste 
också tas upp.

Ändringsförslag 348
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Inkomster som inte används enligt 
punkt 3, inklusive alla inkomster från 
utauktioneringen enligt punkt 2 b, bör 
användas
a) för att minska växthusgasutsläppen, 
göra anpassningar till 
klimatförändringarnas effekter och 
finansiera forskning och utveckling som 
syftar till minskade utsläpp och 
anpassning, däribland deltagande i 
initiativ inom ramen för den europeiska 
strategiska planen för energiteknik,
b) för att utveckla förnybar energi så att 
gemenskapens åtagande att använda 20 % 
förnybar energi 2020 uppfylls,
c) för att klara gemenskapens åtagande 
att öka energieffektiviteten med 20 % till 
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2020,
d) för att avskilja växthusgaser, i 
synnerhet från kolkraftverk, och lagra 
dem geologiskt, inklusive göra 
nödvändiga investeringar i infrastruktur 
för transporter och lagring,
e) för att finansiera forskning och 
utveckling i fråga om energieffektivitet 
och ren teknik i de sektorer som direktivet 
omfattar,
f) för att vidta ytterligare åtgärder i syfte 
att motverka avskogning, främja hållbar 
beskogning och skogsvård i Europa samt 
producera och ta till vara hållbar 
biomassa i gemenskapen,
g) för att rätta till sociala problem i låg-
och medelinkomsthushåll, till exempel 
genom att öka deras energieffektivitet och 
förbättra isoleringen av bostäder,
h) för att främja en övergång till 
transportsätt som ger låga utsläpp, 
inklusive trafikomställningar, och 
uppväga de ökade energikostnaderna för 
eldrift inom järnvägen, och
i) för att täcka administrativa kostnader 
för förvaltningen av gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Inkomsterna bör inte bara användas till koleldade kraftverk, och frågan om infrastrukturen 
måste också tas upp.
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Ändringsförslag 349
Jan Mulder

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Inkomster som används enligt 
punkt 3 a bör användas till projekt i olika 
sektorer, med hänsyn till i vilken 
omfattning de olika sektorerna har 
bidragit ekonomiskt.

Or. en

Ändringsförslag 350
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska inkludera 
information om hur inkomsterna anslås för 
vart och ett av dessa syften i sina rapporter 
enligt beslut nr 280/2004/EG.

4. Medlemsstaterna ska inkludera 
information om hur inkomsterna anslås för 
vart och ett av dessa syften och hur 
inkomsterna fördelar sig geografiskt i sina 
rapporter enligt beslut nr 280/2004/EG.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att öka insynen, att göra det möjligt att bedöma om skyldigheten enligt 
artikel 10.3 a efterlevs och att se till att unionens samlade insatser fördelas på ett 
ändamålsenligt sätt.
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Ändringsförslag 351
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska fördela minst 
30 % av inkomsterna enligt punkt 3 till de 
politiska åtgärder som nämns i leden a, d 
och e i punkt 3. Denna punkt ska endast 
vara tillämplig på medlemsstater som har 
ett strängare mål för minskade 
växthusgasutsläpp för 2020 än utsläppen 
2005.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att finansiera mildrande åtgärder i länder som inte har undertecknat bilaga I 
för att en global överenskommelse om klimatförändringarna ska nås. EU och andra länder 
som har undertecknat bilaga I måste ta sitt historiska ansvar för de skador som uppstår i 
utvecklingsländerna till följd av deras egna växthusgasutsläpp.

Ändringsförslag 352
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt. 

5. Senast den 31 december 2009 ska
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt. 

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
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särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare 
kan undergräva auktionsförfarandet. 
Denna åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Kommissionen ska samråda med alla 
berörda intressenter innan denna 
förordning läggs fram. Auktionerna ska 
utformas och genomföras så att

a) syftet med auktionerna är att fördela 
utsläppsrätter till aktörer och/eller 
mellanhänder på marknaden till ett pris 
som marknaden fastställer och inte att 
maximera inkomsterna eller nå ett 
förutbestämt pris,
b) det alltid finns tillräcklig likviditet på 
marknaden, i synnerhet med hänvisning 
till 2013; i det syftet bör processen vara 
förutsägbar, särskilt när det gäller 
tidsplanering för auktionerna och i vilken 
ordning de ska genomföras samt vilka 
volymer som ska göras tillgängliga, 
c) auktionerna är öppna för alla med 
giltiga konton i gemenskapssystemet som 
kan ge ekonomiska garantier för att 
buden kommer att fullföljas,
d) aktörerna, särskilt små och medelstora 
företag som täcks av gemenskapssystemet,
har rättvis och lika tillgång och kan delta 
till fullo,
e) deltagandet inte lägger orimliga 
ekonomiska bördor på aktörerna,
f) alla deltagare har tillgång till samma 
information samtidigt, och så att

g) deltagare inte samverkar eller på annat 
sätt agerar för att undergräva 
auktionsförfarandet. 
Denna åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
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föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Or. en

Motivering

Auktionerna måste genomföras i enlighet med grundläggande principer om insyn, öppenhet 
och enkelhet. För att skapa en marknad som är så fri från manipulation som möjligt är det 
viktigt att se till att buden kan komma från många källor, inklusive enskilda personer, 
organisationer och företag som inte direkt har med kraftgenerering att göra.

Ändringsförslag 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3], anta en 
förordning om tidsschema, administration 
och andra aspekter av auktionsförfarandet i 
syfte att se till att det sker på ett öppet, 
tydligt och icke-diskriminerande sätt.

Auktionerna ska utformas så att 
aktörerna, särskilt små och medelstora 
företag som täcks av gemenskapssystemet, 
har fullt tillträde och så att inga andra 
deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet. Denna åtgärd, som 
syftar till att ändra ickeväsentliga delar av 
detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel [23.3].

Auktionssystemet ska utformas så att en 
kontinuerligt likvid och öppen marknad 
skapas. För att dessa mål ska nås måste 
förordningen bygga på följande principer:
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– Auktionerna ska vara tillgängliga till 
lägsta möjliga kostnad för alla 
intressenter som kan bevisa sin solvens 
och har öppna konton i registret för 
utsläppsrätter.
– Förordningen ska innehålla en tidsplan 
för de volymer som ska auktioneras ut 
som överensstämmer med de tidsgränser 
för återbetalningen som gäller för 
utsläppsrätterna och företagens 
kassaflödesbegränsningar. Tidsplanen 
ska göra det omöjligt att hålla en enda 
auktion för hela perioden i fråga.

Or. fr

Motivering

Den framtida förordningen som kommer att antas genom kommittéförfarandet måste bygga 
på tydligare mål och principer än de som återfinns i detta förslag, eftersom det system som 
den kommer att resultera i kommer att få en avgörande inverkan på marknadens 
funktionssätt. Det bör föreskrivas att förordningen ska antas senast den 31 december 2009. 
Det bör också vara tillåtet att göra tillägg till listan i fråga på de berörda aktörernas begäran 
fram till ett sista datum i juni 2009. Det är inte önskvärt att den slutliga listan ses över vart 
tredje år, eftersom detta skulle skapa en oacceptabel osäkerhet om rättsläget.

Ändringsförslag 354
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt. 

5. Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt. 

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 

Auktionerna ska utformas med hänsyn till 
principerna i bilaga IIb så att aktörerna, 
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täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare 
kan undergräva auktionsförfarandet. 
Denna åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].

särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde till utsläppsrätterna och 
spekulation motverkas. Förordningen ska 
se till att auktionssystemets inverkan på 
de nya medlemsstaterna fördelas lika med 
hänsyn också till deras ekonomiska 
styrka, mätt som bruttonationalprodukten, 
och inte bara med hänsyn till nationella 
koldioxidutsläpp. Denna lösning ska 
Europaparlamentet och rådet komma 
överens om under 
medbeslutandeförfarandet.

Or. en

Motivering

Regeln om proportionerlig fördelning av effekterna när EU-förordningar genomförs är en 
grundläggande princip för Europeiska unionens nuvarande funktionssätt.

Ändringsförslag 355
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt, 
harmoniserat och icke diskriminerande 
sätt.

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 

Auktionerna ska utformas så att endast 
anläggningar som omfattas av 
gemenskapssystemet har tillträde till den 
”primära marknaden” och kvantiteten 
utsläppsrätter som de köper begränsar sig 
till deras produktionskapacitet. Man ska i 
det syftet se till att aktörerna, särskilt små 



AM\734732SV.doc 59/65 PE409.650v01-00

SV

genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].

och medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet, har fullt tillträde och 
så att inga andra deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet. Det är också 
nödvändigt att införa ett marknadsbaserat 
instrument för att förhindra allvarliga 
fluktuationer i priserna på utsläppsrätter 
och skapa en hållbar makroekonomisk 
miljö. 
Denna åtgärd ska antas enligt det 
förfarande som föreskrivs i artikel 251 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen syftar till att trygga tillträdet till utsläppsrätter för utfärdare i 
hela EU, också i de fattigare medlemsstaterna. De bör också skyddas mot spekulation från 
stora finansiella mellanhänders sida. De förväntade stora fluktuationerna i priserna på 
koldioxidutsläppsrätter efter 2012 måste mötas med en marknadsbaserad mekanism som inte 
påverkar koldioxidmarknadens integritet och flexibilitet.

Ändringsförslag 356
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt, 
harmoniserat och icke-diskriminerande 
sätt.

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 

Auktionerna ska utformas så att endast 
anläggningar som omfattas av 
gemenskapssystemet har tillträde till den 
”primära marknaden” och kvantiteten 
utsläppsrätter som de köper begränsar sig 
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undergräva auktionsförfarandet. till deras produktionskapacitet. Man ska i 
det syftet se till att aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet, har fullt tillträde och 
så att inga andra deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet.

Det är också nödvändigt att införa ett 
marknadsbaserat instrument för att 
förhindra allvarliga fluktuationer i 
priserna på utsläppsrätter och skapa en 
hållbar makroekonomisk miljö.

Denna åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].

Denna åtgärd ska antas enligt det 
förfarande som föreskrivs i artikel 251 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen syftar till att trygga tillträdet till utsläppsrätter för utfärdare i 
hela EU, också i de fattigare medlemsstaterna. De bör också skyddas mot spekulation från 
stora finansiella mellanhänders sida. De förväntade stora fluktuationerna i priserna på 
koldioxidutsläppsrätter efter 2012 måste mötas med en marknadsbaserad mekanism som inte 
påverkar koldioxidmarknadens integritet och flexibilitet.

Ändringsförslag 357
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
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särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Or. en

Motivering

Utauktioneringen för 2013 bör inledas 2010/2011 så att aktörerna kan köpa utsläppsrätter 
innan fas III börjar. Därför bör det datum då kommissionen ska anta förordningen om 
auktionsregler flyttas fram till 2009.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].
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Or. en

Motivering

För att skapa visshet för industrin bör reglerna för auktionerna offentliggöras så snart som 
möjligt. Detta datum måste därför tidigareläggas.

Ändringsförslag 359
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Auktionerna ska utformas enhetligt i hela 
Europa så att aktörerna, särskilt små och 
medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet, har fullt tillträde och 
så att inga andra deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet. Auktionsdatumen och 
det antal auktioner som ska hållas i 
medlemsstaterna i hela Europa ska 
harmoniseras i den förordning som ska 
antas för att göra transaktionerna 
kostnadseffektiva, skapa klarhet om 
prissignalerna och motverka 
diskriminering. Auktionerna ska hållas 
regelbundet eller också ska en 
kontinuerlig försäljning organiseras 
genom elbörserna i Europa. Denna åtgärd, 
som syftar till att ändra ickeväsentliga 
delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].



AM\734732SV.doc 63/65 PE409.650v01-00

SV

Or. de

Motivering

För de marknadsaktörer som deltar i auktionerna utgör auktionsmetoderna en av de 
viktigaste komponenterna för den framtida utformningen. Mot bakgrund av de enormt stora 
årliga certifierings- och marknadsvolymerna behövs det enkla och öppna förfaranden, 
avsaknad av diskriminering, tydliga prissignaler, kostnadseffektiva transaktioner och ett 
etablerat, fast och allmänt accepterat rättsinstrument för att genomföra auktioner.

Auktionerna bör fördelas så att de sker i jämna och regelbundna intervaller men alltid samma 
volymer under hela handelsperioden.

Ändringsförslag 360
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt som innebär att 
möjligheterna till spekulation minimeras.

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra 
ickeväsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Or. en
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Motivering

Erfarenheterna från den första handelsperioden visade att priset på utsläppstillstånden kan 
variera dramatiskt, vilket skapar osäkerhet för dem som överväger att investera i förnybara 
projekt och därmed gör dessa investeringar mindre attraktiva. Det nya systemet bör innehålla 
åtgärder för att motverka spekulation, såsom en avgift på transaktioner som kan riktas 
annorlunda till handlare som i genomsnitt innehar tillstånden en kort tid.

Ändringsförslag 361
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. 60 miljoner utsläppsrätter ska avsättas 
fram till den 31 december 2015 och 
auktioneras ut av kommissionen, som ett 
sätt att finansiera koldioxid som har 
lagrats eller undvikits till ett garanterat 
pris på 25 euro per ton för de första 
anläggningar som har börjat att antingen 
kommersiellt avskilja och geologiskt lagra 
koldioxidutsläpp före detta datum eller 
spara koldioxidutsläpp från 
kraftgenerering i förhållande till de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen/GWh 
producerad kraft genom ny förnybar 
teknik såsom koncentrerad solenergi, 
storskalig vindkraft, vindkraft till havs 
eller vågkraft. Denna möjlighet ska gälla 
teknik som inte tidigare har använts 
kommersiellt och anläggningar i hela EU 
eller i tredjeländer som har ratificerat det 
framtida internationella avtalet, under 
förutsättning att det finns ett avtal om att 
dela de immateriella rättigheterna till 
tekniken. Det garanterade priset ska 
sänkas om priset enligt 
gemenskapssystemet överstiger 35 euro 
för att maximera de kombinerade 
inkomsterna från gemenskapssystemets 
utsläppsrätter och det garanterade priset 



AM\734732SV.doc 65/65 PE409.650v01-00

SV

till 60 euro/ton lagrad eller undviken
koldioxid.

Or. en

Motivering

På grundval av ändringsförslag 22 från föredraganden ingår ny förnybar teknik som inte har 
testats kommersiellt i den extra finansieringsmekanismen. Stöd till nya storskaliga 
innovationer i fråga om förnybara energikällor ger reella möjligheter att sparka igång teknik 
som kan ge betydande tillskott till arbetet med att nå målen både i EU och globalt. Det bör 
finnas ett inkomsttak som regleras av koldioxidpriset enligt ETS.

Ändringsförslag 362
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Både regeringarna och ett organ som 
kommissionen tillsätter kan köpa och 
sälja utsläppsrätter på marknaden för att 
minimera fluktuationer i koldioxidpriset.

Or. en

Motivering

Koldioxidpriset kan stiga eller sjunka, men alltför stora fluktuationer skulle skada 
marknaden. Det är önskvärt att minimera fluktuationerna. Det kan till exempel regeringarna 
eller ECB göra.
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