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Ändringsförslag 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte klart om man med dessa anläggningar avser varje enskild anläggning eller någon 
form av gruppering av anläggningar. Det är inte heller klart vad korrigeringsfaktorn ska 
tillämpas på och varför. För att risken för koldioxidutsläpp ska kunna hanteras korrekt måste 
det antal rätter som beräknats genom tillämpning av riktmärken tilldelas fullt ut. Detta 
garanteras genom tillämpning av punkterna 1 och 7 i artikel 10a och artikel 10a.4 och 10a.5 
behövs därför inte.

Ändringsförslag 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

direkta utsläpp som ligger till grund för 
beräkningen av tilldelningen till 
anläggningar som endast deltagit i 
gemenskapssystemet från och med 2013 
och framåt får, under 2013, inte överstiga 
de totala verifierade genomsnittliga årliga
utsläppen från dessa anläggningar under 
2005–2007.

Tilldelning till anläggningar inom 
sektorer eller delsektorer där det anses 
föreligga risk för koldioxidläckage till 
följd av den indirekta effekten av att 
koldioxidkostnaderna överförs till 
elpriserna ska förutom tilldelning för 
direkta utsläpp även få tilldelning för 
indirekta utsläpp i enlighet med 
artikel 10b.8 och 10b.9.
För de sektorer och delsektorer som inte 
omfattas av bestämmelserna i 
artikel 10b.8 och 10b.9 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter till sådana 
anläggningar varje påföljande år justeras 
enligt den linjära faktor som avses i 
artikel 9.
Den maximala andelen utsläppsrätter som 
tilldelas för att kompensera för de 
kostnader som uppkommer då 
koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna för de sektorer eller delsektorer 
där det föreligger risk för 
koldioxidläckage och som får tilldelning 
för indirekta utsläpp i enlighet med 
artikel 10b.8 och 10b., ska baseras på 
anläggningarnas genomsnittliga årliga 
granskade elförbrukning under 
2005-2007.

Or. en

Motivering

Taket för utsläppsrätter för direkta utsläpp bör inte utgöra ett tak för åtgärder för att skydda 
de sektorer eller delsektorer där det föreligger risk för koldioxidläckage till följd av den 
indirekta effekten av att koldioxidkostnaderna överförs till elpriserna. Den minskningsfaktor 
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som det hänvisas till i punkten bör endast tillämpas på sektorer som inte klassificerats som 
sektorer där det föreligger risk för koldioxidläckage. Det behövs ett väl utarbetat system för 
att fastställa riktmärken för gratis tilldelning i syfte att kompensera för de kostnader som 
uppkommer då koldioxidutsläppen förs över till elpriserna inom den energiintensiva industrin 
där det föreligger risk för allvarliga risker för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 474
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 8 får det maximala antalet 
utsläppsrätter som ligger till grund för 
beräkningen av tilldelningen till 
anläggningar som endast deltagit i 
gemenskapssystemet från och med 2013 
och framåt, under 2013, inte överstiga de 
totala verifierade utsläppen från dessa 
anläggningar under 2005–2007. Varje 
därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 10a.8.
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Ändringsförslag 475
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 8 får det maximala antalet 
utsläppsrätter som ligger till grund för 
beräkningen av tilldelningen till 
anläggningar som endast deltagit i 
gemenskapssystemet från och med 2013 
och framåt, under 2013, inte överstiga de 
totala verifierade utsläppen från dessa 
anläggningar under 2005–2007. Varje 
därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. en

Motivering

Risk för koldioxidläckage uppstår när samma begränsningar för koldioxidutsläppen inte 
gäller för producenter inom respektive utanför EU. I avsaknad av ett lämpligt internationellt 
avtal bör energiintensiva branscher som är utsatta för stora risker för koldioxidläckage få det 
antal gratisrätter som behövs för att hindra att utsläpp överförs till länder som inte fastställt 
jämförbara utsläppsbegränsningar för sin lokala produktion.

Ändringsförslag 476
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 

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

tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt ska, under 2013, lika 
stort som de totala genomsnittliga
verifierade utsläppen från dessa 
anläggningar under 2005–2007. Varje 
därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår ett bottom-up-system för beräkning av hur många gratisrätter som 
varje anläggning tilldelas, vilket innebär att man fastställer riktmärken och studerar vilket 
resultatet blir när dessa tillämpats på anläggningar samt anpassar dem om de överskrider det 
övergripande taket. För att snabba på processen och främja ökad förutsägbarhet för varje 
sektor är ett top-down-system att föredra. Kommissionen bör först dela upp det övergripande 
taket mellan sektorer på basis av verifierade utsläpp och sedan inrätta riktmärken för de olika 
sektorerna för att kunna fastställa hur många utsläppsrätter varje anläggning inom en sektor 
ska tilldelas. 

Ändringsförslag 477
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–2007.
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Or. pl

Motivering

I ekonomier som bygger på fossila bränslen kommer de föreslagna bestämmelserna, i 
synnerhet avsaknaden av gratis tilldelning för strömproducenter och den linjära minskningen 
av tilldelningen, att orsaka en drastisk ökning av elpriserna inom hela samhällsekonomin, 
vilket leder till en enorm kostnadsökning och en överföring av dessa kostnader på 
medborgarna. 

Ändringsförslag 478
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under perioden 
från 2010. Varje därpå följande år ska den 
totala tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. hu

Ändringsförslag 479
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala historiska utsläppen från 
dessa anläggningar under 2008 eller dessa 
anläggningars genomsnittliga utsläpp
under 2008–2010. Varje därpå följande år 
ska den totala tilldelningen till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

I många fall finns det inga historiska utsläppsuppgifter från tiden 2005–2007 och det 
existerar ingen skyldighet att lagra sådana uppgifter för samtliga anläggningar som ingår i 
gemenskapssystemet från 2013. Medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att lägga fram 
verifierade uppgifter från 2008 framåt.

Ändringsförslag 480
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala historiska utsläppen från 
dessa anläggningar under 2008 eller dessa 
anläggningars genomsnittliga utsläpp 
under 2008–2010. Varje därpå följande år 
ska den totala tilldelningen till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
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i artikel 9. faktor som avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

I många fall finns det inga historiska utsläppsuppgifter från tiden 2005–2007 och det 
existerar ingen skyldighet att lagra sådana uppgifter för samtliga anläggningar som ingår i 
gemenskapssystemet från 2013. Medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att lägga fram 
verifierade uppgifter från 2008 framåt.

Ändringsförslag 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–2007. 
Varje därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9 för att de kvantiteter som 
fastställts enligt punkterna 1–3 ska 
uppfyllas, utan att den sammanlagda 
kvantitet utsläppsrätter enligt artikel 9 
ändras.

Or. en

Motivering

För att motivera de resurser som avsätts för att inrätta riktmärken och med hänsyn till hur 
ambitiösa riktmärkena är, måste tilldelningen ske i enlighet med det antal utsläppsrätter som 
beräknats genom tillämpning av dessa riktmärken. För kvantiteter som överstiger det 
övergripande taket enligt dessa punkter måste de volymer som är avsedda för utauktionering 
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utnyttjas, och överskott måste föras över till utauktioneringsvolymen. I det första fallet uppnås 
en minskning av utsläppsrätterna för utauktionering genom en minskning av efterfrågan och 
priserna på utsläppsrätterna förväntas därför inte påverkas. Det förtydligas att taket inom 
utsläppshandelssystemet respekteras.

Ändringsförslag 482
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I enlighet med bestämmelserna om 
gratis tilldelning in denna artikel ska den 
totala tilldelning som fastställs i 
punkterna 4 och 5 fördelas mellan 
sektorer på basis av deras andel av de 
verifierade utsläppen under 2005–2007. 
Varje anläggning inom en sektor kan få 
utsläppsrätter tilldelade från den mängd 
som avsatts för dess sektor inom ramen 
för de åtgärder som antas enligt punkt 1.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår ett bottom-up-system för beräkning av hur många gratisrätter som 
varje anläggning tilldelas, vilket innebär att man fastställer riktmärken och studerar vilket 
resultatet blir när dessa tillämpats på anläggningar samt anpassar dem om de överskrider det 
övergripande taket. För att snabba på processen och främja ökad förutsägbarhet för varje 
sektor är ett top-down-system att föredra. Kommissionen bör först dela upp det övergripande 
taket mellan sektorer på basis av verifierade utsläpp och sedan inrätta riktmärken för de olika 
sektorerna för att kunna fastställa hur många utsläppsrätter varje anläggning inom en sektor 
ska tilldelas.
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Ändringsförslag 483
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Fem procent av tilldelningen är mycket högt med tanke på storleken på reserven för 
nytillträdande och skulle minska den mängd som är avsedd för gratis tilldelning.

Ändringsförslag 484
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla investeringar som finansieras genom 
denna reserv måste åtföljas av en 
oberoende teknisk och finansiell analys av 
förslaget som tydligt visar att den nya 
anläggningens produktion kommer att 
vara minst 70 % mindre koldioxidintensivt 
än samma produktion hos liknande 
produktionsmedel. En oberoende teknisk 
analys efter idriftsättandet ska också 
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krävas för att visa att den nya 
anläggningen producerar minst 50 % 
mindre koldioxid per produktionsenhet än 
någon annan anläggning i EU. Om den 
oberoende tekniska analysen efter 
idriftsättandet skulle visa på ett annat 
resultat kommer detta att betraktas som 
bristande efterlevnad och omfattas av 
bestämmelserna i artikel 16.3.

Or. en

Motivering

Gratis tilldelning för nya deltagare måste styras mot den minst koldioxidintensiva 
produktionen per produktionsenhet. De koldioxidintensiva åtgärderna per produktionsenhet 
styr nya investeringar mot de produktionsmetoder som är mest effektiva och som orsakar 
minst koldioxidutsläpp. Alla nya anläggningar kommer att bli tvungna att visa före och efter 
idriftsättandet att de uppfyller detta krav.

Ändringsförslag 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelningen ska justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.

utgår

Or. pl

Motivering

Avfallsgaser från produktionsprocesser måste användas omedelbart efter att de uppkommit. 
Om avfallsgaser från produktionsprocesser används för att producera el bidrar detta till att 
spara resurser och minska utsläppen av koldioxid. Elenergi som framställs på detta sätt bör 
inte omfattas av utauktionering.
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Ändringsförslag 486
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelningen ska justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.

utgår

Or. pl

Motivering

I ekonomier som bygger på fossila bränslen kommer de föreslagna bestämmelserna, i 
synnerhet avsaknaden av gratis tilldelning för strömproducenter och den linjära minskningen 
av tilldelningen, att orsaka en drastisk ökning av elpriserna inom hela samhällsekonomin, 
vilket leder till en enorm kostnadsökning och en överföring av dessa kostnader på 
medborgarna.

Ändringsförslag 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelningen ska justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.

Kommissionen ska senast den 
30 juni 2010 offentliggöra 
gemenskapstäckande och fullt 
harmoniserade regler för fördelningen av 
reserven för nytillträdande, vilka 
fastställts och antagits i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel [23.3].

För de sektorer och delsektorer som inte 
omfattas av bestämmelserna i punkterna 8 
och 9 i denna artikel och artikel 10b ska 
den totala tilldelningen av utsläppsrätter 
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till sådana anläggningar varje påföljande 
år justeras enligt den linjära faktor som 
avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

Tydligt definierade gemenskapsövergripande regler för fördelningen av reserven för 
nytillträdande måste fastställas och alla regler om gratis tilldelning måste tillämpas i 
överensstämmelse med reglerna för befintliga anläggningar.

Ändringsförslag 488
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

utgår

Or. en

Motivering

Att auktionera ut CO2-utsläppsrätter för framställning av elektricitet utgör en onödig och 
betydande kostnadsbörda för konsumenterna. En mekanism för gratis tilldelning baserad på 
riktmärken och faktisk produktion är ett mera effektivt utsläppshandelssystem.
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Ändringsförslag 489
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

utgår

Or. en

Motivering

Ett stegvist genomförande av utauktioneringssystemet inom energisektorn, såsom det 
föreslagits för andra sektorer, är nödvändigt, och då börjar man med att 80 % av 
utsläppsrätterna ska tilldelas genom auktion 2013 för att sedan, år 2020, nå fram till en 
fullständig utauktionering. Den huvudsakliga orsaken till detta är EU ännu inte har någon 
fullständigt sammanslagen marknad för energi. Med små isolerade marknader kommer vi inte 
att kunna göra de kapacitetsöverföringar som behövs för att uppväga konsekvenserna av att 
100 % av utsläppsrätterna inom energisektorn ska tilldelas genom auktion. Om 
utauktioneringen införs stegvis kommer det att medföra bättre energieffektivitet och anpassa 
elproduktionen till de högre krav som ställs på den till följd av IPPC-direktivet.

Ändringsförslag 490
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 491
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska 
omfattas av en gratis tilldelning av 25 % av 
utsläppsrätterna. Tilldelningen ska 
grundas på bränslespecifika riktmärken 
och bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

Om ingen gratis tilldelning tilläts skulle man skapa stora investeringshinder och omintetgöra 
värdefull potential att minska koldioxidutsläpp i samband med ökad energieffektivitet med 
hjälp av ny anläggningar. Detta ändringsförslag skulle leda till en mindre börda för 
operatörerna och incitamenten för utfasning av gamla anläggningar skulle bibehållas.

Ändringsförslag 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som producerats antingen 
i samband med industriell 
värmeförbrukning eller av industriavfall, 
förutsatt att elen är avsedd för 
verksamhetsutövarens egen förbrukning.
Denna tilldelning ska göras enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för den 
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industriella verksamheten enligt bilaga I.
När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle, 
ska dock alla utsläppsrätter tilldelas gratis 
till verksamhetsutövaren i den anläggning 
som genererat avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för den 
anläggningen.

Or. en

Motivering

El och värme som produceras i samband med industriella processer och elektricitet från 
industriavfall är miljövänliga energilösningar för dessa industriella processer. Koldioxid som 
uppstår vid användning av avfallsgaser kommer direkt från de anläggningar som producerar 
dessa gaser och måste därför tillskrivas den genererande anläggningen. Detta stämmer 
överens med punkt 92 i KOM(2003)0830. Detta underlättar även arbetet med att fastställa 
riktmärken vars tillämpning bidrar till minskad användning av kol och därmed minskade 
mängde avfallsgaser. Utauktionering skulle utgöra en otillbörlig börda för dessa 
anläggningar och avskräcka från effektiv användning av avfallsgaser.

Ändringsförslag 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som produceras från 
avfallsgaser vid industriella 
produktionsprocesser.

När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle, 
ska utsläppsrätter tilldelas till 
verksamhetsutövaren i den anläggning 
som genererat avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för den 
anläggningen.
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Or. en

Motivering

Avfallsgaser från produktionsprocesser måste användas omedelbart efter att de producerats. 
För att de ska kunna återvinnas på ett effektivt sätt måste maximal flexibilitet medges vid 
användningen. Användning av avfallsgaser från produktionsprocesser i syfte att framställa el 
bidrar till att bevara resurserna och minska koldioxidutsläppen. El som produceras under 
sådana speciella omständigheter bör undantas från utauktionering.

Ändringsförslag 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som produceras från 
avfallsgaser vid industriella 
produktionsprocesser.

Om en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle 
ska aktören vid den anläggning där gasen 
uppstår tilldelas utsläppsrätter enligt 
samma fördelningsprincip som gäller för 
den anläggningen.

Or. pl

Motivering

Avfallsgaser från produktionsprocesser måste användas omedelbart efter att de uppkommit. 
Om avfallsgaser från produktionsprocesser används för att producera el bidrar detta till att 
spara resurser och minska utsläppen av koldioxid. Elenergi som framställs på detta sätt bör 
inte omfattas av utauktionering.
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Ändringsförslag 495
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som producerats antingen 
i samband med industriell 
värmeförbrukning eller från 
industriavfall. Denna tilldelning ska göras 
enligt samma tilldelningsprinciper som 
gäller för denna industriella verksamhet 
enligt bilaga I.

Or. en

Motivering

Industrin har av både miljömässiga och ekonomiska orsaker investerat i kraftvärmeverk och 
elförsörjning grundad på industriavfall från anläggningar. Denna verksamhet har ytterligare 
främjats som en lösning när det gäller den icke liberaliserade energimarknaden och stöds 
genom direktivet om kraftvärme. Enligt förslaget antar man att all elektricitet bör behandlas 
enligt samma tilldelningsprinciper. Kraftvärme som produceras för industriella processer 
syftar till att täcka behovet av sådana industriella processer eller till att ta fram miljövänliga 
lösningar. Den bör därför inte behandlas på samma sätt som normal kraftvärmeproduktion.

Ändringsförslag 496
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som producerats för 
egenförbrukning från högeffektiv 
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kraftvärme enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG eller som producerats 
med hjälp av avfallsgaser från industriella 
processer. Denna tilldelning ska göras 
enligt de genomförandebestämmelser som 
avses i punkterna 7 och 8 i denna artikel 
och som gällde för den industriella 
huvudprocessen.

Or. en

Motivering

Under de senaste åren har industrin investerat i högeffektiv kraftvärme och elproduktion från 
industriavfall. Enligt detta förslag antar man att all elektricitet bör behandlas enligt samma 
tilldelningsprinciper, eftersom man utgår i från att det finns en elmarknad. Detta är en 
missuppfattning. El och värme som produceras i samband med industriprocesser syftar till att 
täcka behovet av sådana industriprocesser. Tilldelningen inom industriell energiproduktion 
bör ske enligt de regler som tillämpas på den sektorn eftersom verksamheten alltså utgör en 
del av.

Ändringsförslag 497
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, såvida 
produktionen inte sker genom kraftvärme 
i självförsörjningssyfte.

Or. de
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Ändringsförslag 498
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, såvida 
produktionen inte sker genom kraftvärme 
i självförsörjningssyfte.

Or. de

Motivering

Kraftvärme är det mest ekonomiska sättet att samtidigt framställa både ström och värme ur 
primärenergi. Kraftvärme främjas därför i många medlemsstater. För att dessa anläggningar 
inte ytterligare ska belastas och för att skapa incitament för nya anläggningar bör fullständig 
utauktionering begränsas till renodlade strömproducerande anläggningar inom 
energisektorn.

Ändringsförslag 499
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
30 juni 2010 offentliggöra harmoniserade 
regler för hur utsläppsrätter ska fördelas 
till nya deltagare samt regler för optimal 
användning av industrin – samgång, 
nedläggningar, överföringar inom EU –
och dessa ska utarbetas och antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 23.3.
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Or. fr

Motivering

Reglerna för hur utsläppsrätter ska fördelas till nya deltagare, liksom också reglerna för 
nedläggningar, för överföring av utsläppsrätter från en nedlagd anläggning till en ny 
anläggning inom EU samt för samgång måste utarbetas på gemenskapsnivå samtidigt som 
reglerna för gratistilldelningen till befintliga anläggningar.

Ändringsförslag 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Högst 500 miljoner utsläppsrätter från 
reserven för nytillträdande ska tilldelas 
storskaliga kommersiella 
demonstrationsprojekt för avskiljning och 
geologisk lagring av koldioxid på 
EU:s territorium eller i utvecklingsländer 
och länder med övergångsekonomi 
utanför EU som undertecknar det 
framtida internationella avtalet.
Utsläppsrätterna ska tilldelas projekt som 
syftar till utveckling av en omfattande 
samling tekniker, vilket ska ske på ett 
kostnadseffektivt sätt på olika orter inom 
EU, så att geografisk balans garanteras, 
och genom att olika lagringsanläggningar 
utnyttjas. Tilldelningen ska vara beroende 
av den verifierade mängd 
koldioxidutsläpp som kunnat undvikas 
genom utnyttjande av geologisk lagring.
Kommissionen ska föreslå strukturer och 
förfaranden för att fastställa projekt och 
tilldelning av utsläppsrätter. Den ska 
sträva efter att se till att övertygande 
framsteg görs för att kontrakt för 
genomförande av tolv storskaliga 
kommersiella demonstrationsprojekt ska 
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kunna tilldelas före konferensen för 
parterna i FN:s klimatkonvention som ska 
äga rum i Köpenhamn i november 2009.

Or. en

(Korshänvisning till ändringsförslag 22 i PR/727283.)

Motivering

EU måste inta en ledande ställning i utvecklingen av avskiljning och lagring av koldioxid om 
man ska kunna övertyga Kina och andra större länder som använder kol att ratificera ett 
internationellt avtal för att avsevärt minska koldioxidutsläppen. Detta ändringsförslag syftar 
inom ramen för EU:s utsläppstak att ta fram en säker europeisk finansieringsmekanism, som 
omedelbart kan tas i bruk, för att göra det möjligt för de första projekten för avskiljning och 
lagring av koldioxid att klara av de utvecklingskostnader som innebär att tekniken i början 
inte är ekonomiskt lönsam. Det utgör en grund för med ingående förhandlingar med rådet i 
ett senare skede.

Ändringsförslag 501
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Varje år ska 60 miljoner utsläppsrätter 
från reserven för nytillträdande, upp till 
ett tak på 600 miljoner utsläppsrätter, 
tilldelas storskaliga 
demonstrationsanläggningar som arbetar 
med avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid på EU:s territorium eller i 
utvecklingsländer och länder med 
övergångsekonomi utanför EU som 
undertecknar det framtida internationella 
avtalet.
Utsläppsrätterna ska tilldelas projekt som 
utvecklas enligt överenskommelser som 
ska föreslås av kommissionen och som 
ska garantera att en omfattande samling 
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tekniker utvecklas på det mest 
kostnadseffektiva sättet. Tilldelningen ska 
vara beroende av den aktuella geologiska 
lagringen av koldioxid. Utsläppsrätter 
som inte behöver uppfylla 
tilldelningsvillkoren ska även i 
fortsättningen finnas tillgängliga i 
reserven för nytillträdande.
Kommissionen ska sträva efter att se till 
att kontrakt för byggnad av 
tolv storskaliga 
demonstrationsanläggningar tilldelas 
innan konferensen för parterna i 
FN:s klimatkonvention inleds i 
Köpenhamn i november 2009.

Or. en

(Korshänvisning till ändringsförslag 22 i PR/727283.)

Ändringsförslag 502
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Årligen ska 60 miljoner utsläppsrätter 
från reserven för nytillträdande, upp till 
ett tak på 600 miljoner utsläppsrätter, 
tilldelas minst tolv storskaliga 
demonstrationsanläggningar som arbetar 
med avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid. Utsläppsrätterna ska tilldelas 
projekt som genomförs på grundval av 
överenskommelser som ska föreslås av 
kommissionen och som syftar till att 
utveckla en omfattande samling tekniker 
och lagringsmetoder på det mest 
kostnadseffektiva sättet. Tilldelningen ska 
vara beroende av den faktiska mängd 
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koldioxidutsläpp som lagrats.

Or. de

(Korshänvisning till ändringsförslag 22 i PR/727283.)

Motivering

Genom den föreslagna ändringen uppmuntrar man till snabba beslut om att bygga 
demonstrationsanläggningar.

Ändringsförslag 503
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. 60 miljoner utsläppsrätter i reserven 
för nytillträdande ska sparas till 
den 31 december 2015 och tilldelas de 
första tolv anläggningar som har påbörjat 
kommersiell avskiljning och geologisk 
lagring av koldioxid, på ett hållbart sätt, 
före detta datum, med en utsläppsrätt för 
varje ton som lagrats permanent senast 
2016. Dessa tolv anläggningar ska utses 
av kommissionen senast den 
1 januari 2013. Denna möjlighet ska gälla 
för anläggningar i hela EU eller i 
tredjeländer som har ratificerat det 
framtida internationella avtalet.

Or. en

(Korshänvisning till ändringsförslag 22 i PR/727283.)

Motivering

Koldioxidavskiljning måste utvecklas på ett hållbart sätt och Europaparlamentet bör främja 
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hållbarhet när detta är lämpligt.

Ändringsförslag 504
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. 60 miljoner utsläppsrätter i reserven 
för nytillträdande ska sparas till 
den 31 december 2015 och tilldelas de 
första tolv anläggningar som har påbörjat 
kommersiell avskiljning och geologisk 
lagring av koldioxid före detta datum, 
med en utsläppsrätt för varje ton 
koldioxid som lagrats permanent senast 
2016. Dessa tolv anläggningar ska utses 
av kommissionen senast den 
1 januari 2013.

Or. en

(Korshänvisning till ändringsförslag 22 i PR/727283.)

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 505
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska utgår
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antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

Or. en

Motivering

Utauktionering inom utsläppshandelssystemet innebär maximala kostnader för alla 
konsumenter utan extra fördelar i fråga om en minskning av koldioxidutsläppen. En sådan 
utauktionering innebär ingenting annat än en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att EU-konsumenter ska spara upp till 55 miljarder euro per år och för att kunna 
hålla energipriserna 20–30 euro/MWh lägre utan att utsläppshandelssystemets effektivitet 
ifrågasätts, bör man inte utgå från utauktionering. Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion kan vara ett kostnadseffektivt och ekologiskt effektivt instrument.

Ändringsförslag 506
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

utgår

Or. en
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Motivering

Det kapitel som hänför sig till tilldelning av utsläppsrätter på basis av riktmärken erbjuder en 
sådan lösning.

Ändringsförslag 507
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

utgår

Or. en

Motivering

Gratis tilldelning under en övergångsperiod tillåts endast om inget internationellt avtal ingås. 
Tilldelningen bör i så fall grundas på riktmärken för att garantera lika villkor, företrädesvis i 
termer av koldioxid per produktionsenhet. De inbegriper bränslekonsumtion, typ av bränsle 
och processeffektivitet inom koldioxideffektiv teknik. Den exakta utformningen av riktmärkena 
och hur dessa ska uppdateras är emellertid inte relevant förrän i ett senare skede när 
internationella avtal har ingåtts.
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Ändringsförslag 508
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. För de anläggningar som förtecknas i 
bilaga I till direktivet ska det fastställas 
gemenskapstäckande enhetliga 
riktmärken. Dessa ska utfärdas och 
kontrolleras inom ramen för ett 
harmoniserat förfarande. Utgående från 
dessa riktmärken ska anläggningarna få 
en gratistilldelning som ska uppgå till 
100 %. Gratistilldelningen ska inte gälla 
för anläggningar som producerar el på 
annat sätt än genom kraftvärme.

Or. de

Motivering

Industrianläggningar måste hela tiden optimera sin energieffektivitet för att klara sig i den 
internationella konkurrensen. Till följd av den internationella konkurrensen går det inte att 
på produkterna övervältra belastningar till följd av en utsläppshandel som omfattar endast 
Europa. Gjorde man det skulle produkterna förlora i konkurrenskraft och följden blev i så fall 
att produktionen flyttades ut till länder där man inte har några sådana belastningar till följd 
av klimatskyddet.

Ändringsförslag 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 7. Till dess att ett internationellt avtal träff 
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antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c]
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

i kraft och om inte annat följer av 
artiklarna 10b och 28, ska antalet 
utsläppsrätter som under 2013 och varje 
därpå följande år tilldelas gratis till 
anläggningar som inte omfattas av 
punkt 2 uppgå till 100 % av den kvantitet 
som fastställs i enlighet med de åtgärder 
som avses i punkt 1, utan att detta 
förändrar den sammanlagda mängden 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 9.

Or. en

Motivering

Industrin brukar i allmänhet vara utsatt för en mycket hård internationell konkurrens. 
Auktionsmetoden innebär oberäkneliga risker för denna industri och för EU:s ekonomi i stort, 
utan att för den skull bidra med något till uppfyllandet av direktivets miljömål. Utsläppstaket 
är 21 % och det kommer att nås, med eller utan någon utauktionering, genom att man 
fortlöpande minskar det antal utsläppsrätter som finns att tillgå. Därför bör industrin få 
gratis utsläppsrätter med hjälp av riktmärken, till dess att vi fått ett internationellt avtal som 
skapar likvärdiga verksamhetsförutsättningar mellan konkurrenter i hela världen.

Ändringsförslag 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c]
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. Till dess att ett internationellt avtal 
ingåtts ska antalet utsläppsrätter som under 
2013 och varje därpå följande år tilldelas 
gratis till anläggningar som inte omfattas 
av punkt 2 uppgå till 100 % av den 
kvantitet som fastställs i enlighet med de 
åtgärder som avses i punkt 1, utan att detta 
förändrar den sammanlagda mängden 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 9.

Or. en
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Motivering

Tillverkningsindustrin ska beviljas en 100 procentig gratis tilldelning av 
utsläppstillgodohavanden på basis av riktmärkningsmetoden, i syfte att undvika 
konkurrensnackdelar i förhållande till den industri utanför EU som inte omfattas av samma 
minskningsåtgärder. Gratis tilldelning varken påverkar eller minskar det minskningsmål på 
21 % som fastställts för den sektor som omfattas av utsläppshandelssystemet eftersom antalet 
utsläppsrätter är lika stort som i det fall att tilldelningen skulle ske enligt auktionsmetoden.

Ändringsförslag 511
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c]
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis uppgå till 100 % av den 
kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3.

Kommissionen ska se över denna 
procentuella andel 2020, och därefter 
regelbundet vart fjärde år. Vid översynen 
ska hänsyn tas till konstaterade 
miljömässiga och ekonomiska effekter. 
Samråd ska hållas med arbetsmarknadens 
alla relevanta parter. De åtgärder som 
kommissionen antar till följd av denna 
översyn och som avser att ändra icke 
väsentliga delar i 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

Auktionering tillämpas på grundval av antagandet att kostnaderna kan överföras till 
elpriserna. Effekten av dessa kostnader för anläggningar där det finns risk för 
koldioxidläckage kan vara omfattande. Denna effekt stärks av att elproducenterna och 
tillverkningsindustrin inte har samma möjligheter att överföra kostnaderna till priserna. 
Utauktionering bör därför inte införas för tillverkningsindustrin. Förtydligande av att 
tilldelningen måste ske i enlighet med det antal utsläppsrätter som beräknats genom 
tillämpning av riktmärken.

Ändringsförslag 512
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i 
punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. . 7. Om inte annat följer av artikel 10b 
ska antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i 
punkt 1.

Or. pl

Motivering

I ekonomier som bygger på fossila bränslen kommer de föreslagna bestämmelserna, i 
synnerhet avsaknaden av gratis tilldelning för strömproducenter och den linjära minskningen 
av tilldelningen, att orsaka en drastisk ökning av elpriserna inom hela samhällsekonomin, 
vilket leder till en enorm kostnadsökning och en överföring av dessa kostnader på 
medborgarna. 
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Ändringsförslag 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c]
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis uppgå till 100 % av den 
kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3 i denna artikel, och 
därefter ska gratistilldelningen minska med 
samma antal utsläppsrätter varje år för att 
uppgå till 80 % år 2020.

Kommissionen ska göra en ny bedömning 
av dessa siffror år 2020. Ytterligare 
översyner ske vart fjärde år. Dessa 
översyner ska omfatta miljöpåverkan och 
ekonomiska konsekvenser. Samråd ska 
hållas med arbetsmarknadens alla 
relevanta parter. Denna åtgärd, som avser 
att ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv genom komplettering, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel [23.3].

Or. pl

Motivering

Handeln med utsläppsrätter bygger på antagandet att kostnadsöverföringar kan göras. Dessa 
bestämmelser kan få allvarliga konsekvenser för anläggningar inom sektorer där det 
föreligger risk för koldioxidläckage, inte minst till följd av att energiproducenterna och 
produktionssektorn inte har samma möjligheter till kostnadsöverföring. Handeln inom 
produktionssektorn måste därför införas mycket försiktigt och på grundval av ekonomiska 
analyser. Man måste nämligen göra en fördelning som bygger på en tilldelning av 
utsläppsrätter som fastställts på basis av riktmärken.
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Ändringsförslag 514
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c]
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis uppgå till 100 % av den 
kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att uppgå 
till 80 % år 2020.

Kommissionen ska se över denna 
procentuella andel 2020 och sedan, med 
jämna mellanrum, vart fjärde år. Vid 
översynen ska hänsyn tas till konstaterade 
miljömässiga och ekonomiska effekter.
Samråd ska hållas med arbetsmarknadens 
alla relevanta parter. De åtgärder som 
kommissionen antar till följd av denna 
översyn och som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].

Or. en

Motivering

Auktionering tillämpas på grundval av antagandet att kostnaderna kan överföras till 
elpriserna. Effekten av dessa kostnader för anläggningar där det finns risk för 
koldioxidläckage kan vara omfattande. Denna effekt stärks av att elproducenterna och 
tillverkningsindustrin inte har samma möjligheter att överföra kostnaderna till priserna. 
Utauktionering för tillverkningsindustrin bör därför införas mycket försiktigt och åtföljas av 
en ekonomisk översyn. Förtydligande av att tilldelningen måste ske i enlighet med det antal 
utsläppsrätter som beräknats genom tillämpning av riktmärken.
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Ändringsförslag 515
Irena Belohorská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c]
uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis uppgå till 100 % av den 
kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att uppgå 
till 80 % år 2020.

Kommissionen ska se över denna 
procentuella andel 2020, och därefter 
regelbundet vart fjärde år. Vid översynen 
ska hänsyn tas till konstaterade 
miljömässiga och ekonomiska effekter.
Samråd ska hållas med arbetsmarknadens 
alla relevanta parter. De åtgärder som 
kommissionen antar till följd av denna 
översyn och som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].

Or. en

Motivering

Auktionering tillämpas på grundval av antagandet att kostnaderna kan överföras till 
elpriserna. Effekten av dessa kostnader för anläggningar där det finns risk för 
koldioxidläckage kan vara omfattande. Denna effekt stärks av att elproducenterna och 
tillverkningsindustrin inte har samma möjligheter att överföra kostnaderna till priserna. 
Utauktionering för tillverkningsindustrin bör därför införas mycket försiktigt och åtföljas av 
en ekonomisk översyn. Förtydligande av att tilldelningen måste ske i enlighet med det antal 
utsläppsrätter som beräknats genom tillämpning av riktmärken.
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Ändringsförslag 516
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i 
punkt 1, och därefter ska gratistilldelningen
minska med samma antal utsläppsrätter 
varje år för att helt upphöra år 2020.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
100 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i 
punkt 1, och därefter ska gratistilldelningen
anpassas med den linjära koefficienten 
enligt artikel 9.

Or. de

Motivering

Industrin har hela tiden försökt öka effektiviteten i sina produktionsanläggningar eftersom det 
internationella konkurrenstrycket ökar. Med hjälp av självpåtagna åtgärder har man lyckats 
med en viss minskning av koldioxidutsläppen. För att inte industrins fortbestånd i Europa ska 
ställas på spel bör man välja att minska gratistilldelningen på ett sätt som är acceptabelt. 
Eftersom den linjära koefficienten i artikel 9 redan i och för sig är ett ambitiöst 
minskningsmål kvarstår det incitament till ytterligare utsläppsminskningar, liksom också 
möjligheter till nya investeringar.

Ändringsförslag 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 4 och 6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 



PE409.657v01-00 38/91 AM\734873SV.doc

SV

uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

uppgå till 80 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

Or. en

Motivering

Gratis tilldelning av utsläppsrätter för kraftvärme måste bibehållas för att stödja 
fjärrvärmens konkurrenskraft.

Ändringsförslag 518
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i 
punkt 1, och därefter ska gratistilldelningen 
minska med samma antal utsläppsrätter
varje år för att helt upphöra år 2020.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i 
punkt 1, och därefter ska gratistilldelningen 
minska varje år med 5 %.

Or. fr

Motivering

En ökad progressivitet måste tillämpas när det gäller den andel som omfattas av 
utauktionering. Med den nuvarande takten riskerar man att försvaga de berörda företagen. 
En progressiv minskning med 5 % per år skulle ge företagen möjlighet att bättre planera sina 
investeringar när det gäller minskning av utsläppen av växthusgaser.
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Ändringsförslag 519
Peter Liese, Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i 
punkt 1, och därefter ska gratistilldelningen 
minska med samma antal utsläppsrätter 
varje år för att helt upphöra år 2020.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i 
punkt 1, och därefter ska gratistilldelningen 
minska med samma antal utsläppsrätter 
varje år för att helt upphöra år 2020. Från 
2014 ska gratis tilldelning till 
luftfartsoperatörer enligt artikel 3d.2 
minska med samma antal utsläppsrätter 
varje år för att helt upphöra år 2020.

Or. en

Motivering

Detta motsvarar överenskommelsen mellan rådet och parlamentet om att inkludera luftfarten 
i utsläppshandelssystemet. Enligt överenskommelsen kan utauktioneringens andel ökas inom 
ramen för den allmänna översynen. Ledamöterna som lagt fram detta ändringsförslag 
hänvisar till denna möjlighet och stöder den idé som kommissionen lade fram i den allmänna 
översynen.

Ändringsförslag 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som enligt punkt 3 i 
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denna artikel tilldelas gratis under 2013 
uppgå till 100 % av den kvantitet som 
fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Gratis tilldelning av utsläppsrätter för kraftvärme måste bibehållas för att stödja 
fjärrvärmens konkurrenskraft.

Ändringsförslag 521
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom bestämmelserna för tilldelningen finns i punkt 7 behövs följaktligen dessa 
bestämmelser inte mera.
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Ändringsförslag 522
Thomas Ulmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

utgår

Or. en

Motivering

Utauktionering inom utsläppshandelssystemet innebär maximala kostnader för alla 
konsumenter utan extra fördelar i fråga om en minskning av koldioxidutsläppen. En sådan 
utauktionering innebär ingenting annat än en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att EU-konsumenterna ska spara upp till 55 miljarder euro per år och för att 
kunna hålla energipriserna 20–30 euro/MWh lägre utan att utsläppshandelssystemets 
effektivitet ifrågasätts, bör man inte utgå från utauktionering. Gratis tilldelning baserad på 
riktmärken och faktisk produktion kan vara ett kostnadseffektivt och ekologiskt effektivt 
instrument.

Ändringsförslag 523
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 

utgår
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100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

Or. fr

Motivering

Ett samordnande ändringsförslag.

Ändringsförslag 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

utgår

Or. en

Motivering

Tillverkningsindustrin brukar i allmänhet vara utsatt för en mycket hård internationell 
konkurrens. Auktionsmetoden innebär oberäkneliga risker för denna industri och för 
EU:s ekonomi i stort, utan att för den skull bidra med något till uppfyllandet av direktivets 
miljömål. Utsläppstaket är 21 % och det kommer att nås, med eller utan någon 
utauktionering, genom att man fortlöpande minskar det antal utsläppsrätter som finns att 
tillgå. Därför bör industrin få gratis utsläppsrätter med hjälp av riktmärken, till dess att vi 
fått ett internationellt avtal som skapar likvärdiga verksamhetsförutsättningar mellan 
konkurrenter i hela världen.
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Ändringsförslag 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.

utgår

Or. en

Motivering

Tillverkningsindustrin ska beviljas en 100 procentig gratis tilldelning av 
utsläppstillgodohavanden på basis av riktmärkningsmetoden, i syfte att undvika 
konkurrensnackdelar i förhållande till den industri utanför EU som inte omfattas av samma 
minskningsåtgärder. Gratis tilldelning varken påverkar eller minskar det minskningsmål på 
21 % som fastställts för den sektor som omfattas av utsläppshandelssystemet eftersom antalet 
utsläppsrätter är lika stort som i det fall att tilldelningen skulle ske enligt auktionsmetoden.

Ändringsförslag 526
Johannes Blokland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 80 procent av den 
kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–6. Gratis tilldelning på 
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punkterna 2–7. anläggningsnivå ska grundas på 
riktmärken i form av antalet ton 
koldioxidekvivalenter per 
produktionsenhet. Andra egenskaper 
angående utformningen av riktmärken 
ska omfattas av bestämmelserna i punkt 1.
De särskilda sektorer eller delsektorer där 
det vederbörligen kan fastställas att det 
föreligger risk för koldioxidläckage och 
där elen utgör en hög andel av 
produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektivt sätt, kan tilldelas 
gratis utsläppsrätter på upp till 80 procent 
för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas, 
utan att den totala kvantiteten 
utsläppsrätter ändras.

Or. en

Motivering

Gratis tilldelning under en övergångsperiod tillåts endast om inget internationellt avtal ingås. 
Tilldelningen bör i så fall grundas på riktmärken för att garantera lika villkor, företrädesvis i 
termer av koldioxid per produktionsenhet. De inbegriper bränslekonsumtion, typ av bränsle 
och processeffektivitet inom koldioxideffektiv teknik. Den exakta utformningen av riktmärkena 
och hur dessa ska uppdateras är emellertid inte relevant förrän i ett senare skede när 
internationella avtal har ingåtts.

Ändringsförslag 527
Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på 100 procent av den 
kvantitet som fastställs i enlighet med 
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punkterna 2–7. punkterna 2–6 tills ett internationellt avtal 
som anses tillfredsställande enligt de 
kriterier som fastställs i artikel 28.1 i detta 
direktiv har ingåtts.

Or. fr

Motivering

Det finns skäl att i artikeldelen i detta direktiv bekräfta att de sektorer och industrigrenar där 
det föreligger risk för koldioxidläckage bör omfattas av en gratis tilldelning av utsläppsrätter 
fram till dess att ett lämpligt internationellt avtal har ingåtts. Denna bestämmelse är 
nödvändig för att trygga investeringsplanerna i EU-området.

Ändringsförslag 528
Antonio De Blasio

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar som 
direkt och indirekt orsakar utsläpp, inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage, tilldelas gratis 
utsläppsrätter upp till en prestationsnivå 
grundad på den bästa tillgängliga teknik 
som fastställts på gemenskapsnivå.

Or. hu
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Ändringsförslag 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Om inte annat följer av artikel 10b ska,
från och med 2013 och varje därpå följande 
år, anläggningar inom sektorer där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage tilldelas gratis alla de
utsläppsrätter som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3, utan att det ändrar den 
totala kvantiteten utsläppsrätter i enlighet 
med artikel 9.

Or. pl

Motivering

Tilldelningen av gratisrätter ska inte vara beroende av konkreta år utan av risken för 
koldioxidläckage. Om risk för koldioxidläckage fastställs sker all tilldelning som fastställts på 
grundval av riktmärken gratis. I enlighet med riktmärkena måste nämligen tilldelningen ske 
så att de sektorsvisa taken inom ramen för utsläppshandelssystemet respekteras.

Ändringsförslag 530
Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 

8. Om inte annat följer av artikel 10b ska,
från och med 2013 och varje därpå följande 
år, anläggningar inom sektorer där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage tilldelas gratis alla de
utsläppsrätter som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3, utan att det ändrar den 
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punkterna 2–7. totala kvantiteten utsläppsrätter i enlighet 
med artikel 9.

Or. en

Motivering

Rätten till gratistilldelning får inte bero av något särskilt år, utan av risken för 
koldioxidläckage. Om det fastställts föreligga en risk för koldioxidläckage måste alla 
utsläppsrätter, som räknats fram med stöd av riktmärken, tilldelas gratis. Ett klarläggande av 
att man måste hålla sig inom de utsläppstak som gäller för de respektive sektorerna inom 
utsläppshandelssystemet när man fördelar utsläppsrätter utgående från riktmärken. 

Ändringsförslag 531
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Om inte annat följer av artikel 10b ska,
från och med 2013 och varje därpå följande 
år, anläggningar inom sektorer där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage tilldelas gratis alla de
utsläppsrätter som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3, utan att det ändrar den 
totala kvantiteten utsläppsrätter i enlighet 
med artikel 9.

Or. en

Motivering

Rätten till gratistilldelning får inte bero av något särskilt år, utan av risken för 
koldioxidläckage. Om det fastställts föreligga en risk för koldioxidläckage måste alla 
utsläppsrätter, som räknats fram med stöd av riktmärken, tilldelas gratis. Ett klarläggande av 
att man måste hålla sig inom de utsläppstak som gäller för de respektive sektorerna inom 
utsläppshandelssystemet när man fördelar utsläppsrätter utgående från riktmärken.
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Ändringsförslag 532
Irena Belohorská

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Om inte annat följer av artikel 10b ska, 
från och med 2013 och varje därpå följande 
år, anläggningar inom sektorer där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage tilldelas gratis alla de
utsläppsrätter som fastställs i enlighet med 
punkterna 1–3, utan att det ändrar den 
totala kvantiteten utsläppsrätter i enlighet 
med artikel 9.

Or. en

Motivering

Rätten till gratistilldelning får inte bero av något särskilt år, utan av risken för 
koldioxidläckage. Om det fastställts föreligga en risk för koldioxidläckage måste alla 
utsläppsrätter, som räknats fram med stöd av riktmärke, tilldelas gratis. Ett klarläggande av 
att man måste hålla sig inom de utsläppstak som gäller för de respektive sektorerna inom 
utsläppshandelssystemet när man fördelar utsläppsrätter utgående från riktmärken.

Ändringsförslag 533
Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage, relaterad till 
överföring av produktion som genererar 
stora utsläpp till tredjeländer eller 
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punkterna 2–7. EU-områden som inte omfattas av 
gemenskapssystemet, tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–6.

Or. en

Motivering

Denna ändring garanterar lika behandling av värmesystem för vilka möjligheterna att 
överföra kostnaderna för deltagandet i EU:s utsläppshandelssystem på slutanvändarna måste 
begränsas under marknadsförhållanden, samtidigt som lejonparten av sektorn består av 
anläggningar med en kapacitet som understiger 20 MW och som inte deltar i 
utsläppshandelssystemet. I denna korrigering betonas möjligheten till koldioxidläckage från 
systemet, något som kommissionen bör fästa särskild uppmärksamhet vid.

Ändringsförslag 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer eller delsektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 100 
procent av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med punkterna 2–6 och 
artikel 10b.

Or. en

Motivering

Den betydande risken för koldioxidutsläpp uppstår både till följd av att direkta utsläpp 
inbegrips i utsläppshandelssystemet och i vissa fall, såsom vid primärproduktion av 
aluminium, till följd av den indirekta effekten av att koldioxidkostnaderna överförs till 
elpriserna. För vissa sektorer måste det antal utsläppsrätter som tilldelats för att minska 
riskerna för koldioxidläckage täcka både de direkta och indirekta effekterna.
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Ändringsförslag 535
Avril Doyle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer eller delsektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–6.

Or. en

Ändringsförslag 536
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Från och med 2013 och varje därpå
följande år ska anläggningar inom sektorer 
där det föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkt 1 och som är nödvändig för att 
förhindra ett sådant läckage.

Or. en

Motivering

Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis ska uteslutande grundas på följande två faktorer:
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1) Hänvisning till EU-harmoniserade regler, såsom riktmärken, i enlighet med punkt 1. 

2) Den kvantitet som är absolut nödvändig för att hindra utflyttning av produktionen eller 
import av varor från länder utan liknande utsläppsvillkor.

Ändringsförslag 537
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkt 1 och som är nödvändig för att 
förhindra ett sådant läckage.

Or. en

Motivering

Risk för koldioxidläckage uppstår när samma begränsningar för koldioxidutsläppen inte 
gäller för producenter inom respektive utanför EU. I avsaknad av ett lämpligt internationellt 
avtal bör energiintensiva branscher som är utsatta för stora risker för koldioxidläckage få det 
antal gratisrätter som behövs för att hindra att utsläpp överförs till länder som inte fastställt 
jämförbara utsläppsbegränsningar för sin lokala produktion.
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Ändringsförslag 538
Dorette Corbey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–6. I procentsatsen ska 
hänsyn tas till den mån i vilken det är 
möjligt för de enskilda anläggningarna 
inom den berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna genom att tillämpa den 
mest effektiva tekniken samt till den 
oundvikliga elkonsumtionen inom 
produktionsprocessen.

Or. en

Motivering

När procentsatsen för gratis tilldelning inom sektorerna fastställs bör användning av bästa 
tillgängliga teknik samt oundviklig elkonsumtion beaktas.

Ändringsförslag 539
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
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utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–7.

utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
punkterna 2–6. Detta ska också gälla för 
jämförbara anläggningar eller företag 
som inte klart kan hänföras till någon 
sektor.

Or. de

Motivering

Definitionen av sektorer bygger för närvarande på de större företrädarna för varje 
industrigren. Detta innebär att man inte tar hänsyn till en viktig omständighet. I EU finns det 
även företag och konglomerat med komplexa produktionssortiment som inte klart kan 
hänföras till någon sektor. Följden för dessa företag skulle bli att de inbegrips i en sektor med 
sektorsspecifika särdrag i vilka ingen hänsyn tas till företagens egentliga kännetecken.

Ändringsförslag 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

utgår

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i 
första stycket ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
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släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Or. en

Motivering

Artikel 10a.9 är en viktig del av åtgärderna mot koldioxidläckage och bör därför flyttas till 
artikel 10b.
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Ändringsförslag 541
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

utgår

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i 
första stycket ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
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inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas 
lönsamhet användas.

Or. de

Motivering

Eftersom bestämmelserna för tilldelningen finns i punkt 7 behövs följaktligen dessa 
bestämmelser inte mera.

Ändringsförslag 542
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

utgår

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Vid det fastställande som avses i 
första stycket ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
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beaktande av följande:
a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av den mest energieffektiva 
teknik som finns tillgänglig.
c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens.
d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.
För en utvärdering av i vilken 
utsträckning kostnadsökningarna till följd 
av gemenskapssystemet kan föras vidare, 
kan bland annat uppskattningar av 
utebliven försäljning till följd av det ökade 
priset för koldioxidutsläpp eller påverkan 
på de berörda anläggningarnas
lönsamhet användas.

Or. en

Motivering

Utauktionering inom utsläppshandelssystemet innebär maximala kostnader för alla 
konsumenter utan extra fördelar i fråga om en minskning av koldioxid. En sådan 
utauktionering innebär ingenting annat än en ny koldioxidskatt som konsumenterna får 
betala. För att EU-konsumenter ska spara upp till 55 miljarder euro per år och för att kunna 
hålla energipriserna 20–30 euro/MWh lägre utan att utsläppshandelssystemets effektivitet 
ifrågasätts, bör man inte utgå från utauktionering. Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion kan vara ett kostnadseffektivt och ekologiskt effektivt instrument.
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Ändringsförslag 543
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 september 2009 och vart 
tredje år därefter ska kommissionen 
fastställa de sektorer som avses i punkt 8.

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

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

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

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

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

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden, 
beräknad som en andel av 
bruttomervärdet eller, om dessa uppgifter 
inte finns tillgängliga till en lämplig nivå, 
som en andel av de totala 
produktionskostnaderna.
b) Den kända import- och exportnivån 
inom den berörda sektorn eller 
delsektorn.
Efter denna bedömning måste det för 
sektorer där det kan föreligga betydande 
risk, inbegripet gränsfall, tas hänsyn till 
utauktioneringens inverkan på 
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a) de berörda sektorernas eller 
delsektorernas marknadsandel,
b) lönsamheten som en potentiell 
indikator för långsiktiga investeringar 
och/eller utflyttningsbeslut.
För sektorer eller delsektorer där det på 
grundval av den kvantitativa 
bedömningen verkar föreligga betydande 
risk för koldioxidläckage bör det göras en 
kvalitativ bedömning för att fastställa om 
det inom dessa sektorer eller delsektorer 
för närvarande föreligger betydande risk, 
och för att meddela beslut som fattats 
enligt artikel 10b. Denna bedömning ska 
omfatta följande:

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

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

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

b) En bedömning av marknadsstruktur 
(aktuell och planerad), relevant geografisk 
marknad och produktmarknad, 
transportkostnader, den mån i vilken 
sektorerna är utsatta för internationell 
konkurrens, långsiktiga och kortsiktiga 
handelshinder och faktorer som inverkar 
på lokaliseringsbeslut (inbegripet 
gemenskapsproducenternas 
differentiering av produktkvaliteten eller 
servicenivån, produktstandarder, 
betydelse av närhet till produkt- och 
faktormarknader samt risker för 
utflyttning).

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

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att fastställa ett tydligt och transparent förfarande för 
bedömning av vilka sektorer som förknippade med risk för koldioxidläckage. På detta sätt 
kommer industrin och andra intressenter att få veta mer exakt hur bedömningen kommer att 
ske. De kriterier som fastställs ligger i linje med de viktigaste akademiska undersökningar 
som gjorts för att bedöma risken för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 544
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

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

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

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

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

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
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väsentlig ökning av produktionskostnaden. väsentlig ökning av produktionskostnaden, 
beräknad som en andel av 
bruttomervärdet eller, om dessa uppgifter 
inte finns tillgängliga till en lämplig nivå, 
som en andel av de totala 
produktionskostnaderna.

b) Den kända import- och exportnivån 
inom den berörda sektorn eller 
delsektorn.
c) De berörda sektorernas eller 
delsektorernas marknadsandel.
d) Lönsamheten som en potentiell 
indikator för långsiktiga investeringar 
och/eller utflyttningsbeslut.
e) Effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till 
produktpriserna i den berörda sektorn 
eller delsektorn.
För sektorer eller delsektorer där det på 
grundval av den kvantitativa 
bedömningen verkar föreligga betydande 
risk för koldioxidläckage bör det göras en 
kvalitativ bedömning för att fastställa om 
det inom dessa sektorer eller delsektorer 
för närvarande föreligger betydande risk, 
och för att meddela beslut som fattats 
enligt artikel 10b. Denna bedömning ska 
omfatta följande:

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

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

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

b) En bedömning av marknadsstruktur 
(aktuell och planerad), relevant geografisk 
marknad och produktmarknad,
transportkostnader, den mån i vilken 
sektorerna är utsatta för internationell 
konkurrens, långsiktiga och kortsiktiga 
handelshinder och faktorer som inverkar 
på lokaliseringsbeslut (inbegripet 
gemenskapsproducenternas 
differentiering av produktkvaliteten eller 
servicenivån, produktstandarder, 



PE409.657v01-00 62/91 AM\734873SV.doc

SV

betydelse av närhet till produkt- och 
faktormarknader samt risker för 
utflyttning).

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

c) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU.

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

Or. en

Motivering

Syftet med dessa ändringsförslag är att fastställa ett tydligt och transparent förfarande för 
bedömning av vilka sektorer som förknippade med risk för koldioxidläckage. På detta sätt 
kommer industrin och andra intressenter att få veta mer exakt hur bedömningen kommer att 
ske. De kriterier som fastställs ligger i linje med de viktigaste akademiska undersökningar 
som gjorts för att bedöma risken för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2009 och vart femte
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

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

Denna åtgärd, som syftar till att ändra icke
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].
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Varje sektor som inte omfattas av 
bilaga 1a ska årligen, utgående från ny 
marknadsinformation, kunna anhålla om 
att kommissionen ska ompröva om 
sektorn bör betraktas som en sektor där 
det föreligger risk för koldioxidläckage.

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

Vid fastställandet av de sektorer som avses 
i punkt 8 ska kommissionen beakta den 
mån i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs genom produktpriserna, utan att 
förlora antingen marknadsandelar eller 
lönsamhet eller investeringsmöjligheter 
till samma sektor eller delsektor i länder 
utanför EU, där det inte finns några 
motsvarande utsläppsbegränsningar. 
Relevanta kriterier är bland annat 
följande:

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

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden 
för industrier med stora koldioxidutsläpp 
per försäljningsenhet.

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

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

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

c) Aktuell och planerad marknadsstruktur, 
relevant geografisk marknad och 
produktmarknad samt den mån i vilken 
sektorerna är utsatta för internationell 
konkurrens, bland annat med beaktande 
av transportkostnader och kostnader för 
koldioxidutsläpp.

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

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

da) Effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna i den berörda sektorn eller 
delsektorn.
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För en utvärdering av i vilken utsträckning 
kostnadsökningarna till följd av 
gemenskapssystemet kan föras vidare, kan 
bland annat uppskattningar av utebliven 
försäljning till följd av det ökade priset för 
koldioxidutsläpp eller påverkan på de 
berörda anläggningarnas lönsamhet 
användas.

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

Or. en

Motivering

För att garantera rättslig och ekonomisk säkerhet bör perioden förlängas till fem år och 
datumet för den första bedömningen bör fastställas till den 30 juni 2009. Om 
marknadsinformationen visar att koldioxidläckage äger rum inom sektorer där det inte anses 
föreligga risk för koldioxidläckage måste åtgärder kunna vidtas utan att man behöver vänta 
på nästa femårsöversyn.

Risk för koldioxidläckage uppstår när samma begränsningar för koldioxidutsläppen inte 
gäller för producenter inom respektive utanför EU. Detta ändringsförslag garanterar att man 
beaktar den framtida marknadsstrukturen samt koldioxidintensitet och transportkostnaderna 
för produkten.

Ändringsförslag 546
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2009 och vart femte
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

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

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

Varje sektor som inte omfattas av 
bilaga Ia ska årligen, utgående från ny 
marknadsinformation, hos kommissionen 
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kunna anhålla om att få klassificeras som 
sektor där det föreligger risk för 
koldioxidläckage.

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

Vid fastställandet av de sektorer som 
avses i punkt.8 ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs genom produktpriserna, utan 
att förlora väsentliga marknadsandelar eller 
investeringsmöjligheter eller drabbas av 
försämrad lönsamhet i förhållande till 
samma sektor eller delsektor i länder 
utanför Europeiska unionen, där det inte 
finns några motsvarande 
utsläppsbegränsningar.
Bland annat följande relevanta kriterier 
ska beaktas:

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

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden,
omräknad till försäljningspris per enhet, 
inom industrier med hög 
koldioxidintensitet.

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

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

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

c) Aktuell och planerad marknadsstruktur, 
relevant geografisk marknad och 
produktmarknad samt den mån i vilken 
sektorerna är utsatta för internationell 
konkurrens, med beaktande av 
transportkostnader och kostnader för 
koldioxidutsläpp.

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

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

e) Effekten av att koldioxidkostnaderna 
överförs till elpriserna i den berörda 
sektorn eller delsektorn.

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

kostnadsökningarna till följd av 
gemenskapssystemet kan föras vidare, kan 
bland annat uppskattningar av utebliven 
försäljning till följd av priset för 
koldioxidutsläpp eller påverkan på de 
berörda sektorernas lönsamhet användas.

Or. fr

Motivering

För att garantera rättslig och ekonomisk säkerhet bör perioden förlängas till fem år och 
datumet för den första bedömningen bör fastställas till den 30 juni 2009. Möjligheten att bli 
klassificerad som sektor där det föreligger risk för koldioxidläckage ska finnas varje år för de 
sektorer som särskilt berörs av EU:s utsläppshandelssystem. Om marknadsinformationen 
visar att koldioxidläckage äger rum inom sektorer som inte anses vara utsatta för risk för 
koldioxidläckage måste åtgärder kunna vidtas utan att man behöver vänta på nästa översyn. 

Ändringsförslag 547
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2009 och därefter i 
slutet av varje period ska kommissionen 
fastställa de sektorer som avses i punkt 8 i 
samråd med berörda aktörer.

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

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

Vid det fastställande som avses i 
första stycket ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 

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

att drabbas av väsentligt försämrad 
lönsamhet i förhållande till anläggningar 
inom och utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid och
som inte gör motsvarande insatser för att 
minska sina utsläpp. Kommissionen ska i
detta sammanhang beakta följande:

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

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden, 
när det gäller själva produkten eller dess 
råvaror.

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Motivering

De sektorer där det enligt uppgifter från kommissionens generaldirektorat för näringsliv för 
första halvåret 2008 anses föreligga risk för koldioxidläckage bör absolut omnämnas i själva 
artikeldelen i detta direktiv. På detta sätt blir förfarandena för hur sektorerna ska behandlas 
mer förutsägbara och investeringar inom EU främjas i så hög grad som möjligt.
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Denna förteckning bör dessutom på de berörda aktörernas begäran kompletteras senast i 
juni 2009. Den slutliga förteckningen bör inte ses över vart tredje år eftersom detta skulle 
skapa en oacceptabel rättslig osäkerhet.

Ändringsförslag 548
Irena Belohorská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2016 och vart fjärde
år därefter ska kommissionen se över 
bilaga 1a. Resultaten av denna översyn 
ska genomföras 2020 och vart fjärde år 
därefter.

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

De åtgärder som kommissionen antar till 
följd av denna översyn och som avser att 
ändra icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. Samråd ska hållas 
med arbetsmarknadens alla relevanta 
parter.

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

Vid fastställandet av de sektorer som 
avses i punkt 8 ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar med verksamhet i länder
utanför gemenskapen, där det inte finns 
några motsvarande 
utsläppsbegränsningar, med beaktande av 
följande:

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

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

b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 

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

utsläppsnivåerna, till exempel på grundval 
av den mest energieffektiva teknik som 
finns tillgänglig.

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

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

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

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

da) Effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna i den berörda sektorn eller 
delsektorn.

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

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

Or. en

Motivering

Förteckningen över vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage bör ses över 2016 och 
resultaten vid behov genomföras 2020. På det sättet får vi största möjliga planeringssäkerhet 
samt säkerhet för att koldioxidläckage ska kunna undvikas.
Berörda intressenter bör medverka vid beslutsprocessen. 
Man bör undvika att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa 
administrativa problem vid genomförandet. Koldioxideffektiviteten har inte betydelse som 
kriterium för vilka sektorer som ska kunna komma i fråga, utan det som har relevans är 
lagstiftningsramen kring deras verksamhet, av vilken effektiviteten påverkas. 



PE409.657v01-00 70/91 AM\734873SV.doc

SV

Ändringsförslag 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast [6 månader efter att detta 
direktiv trätt i kraft] ska kommissionen 
fastställa de sektorer som avses i punkt 8.

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

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3] och efter samråd med 
de berörda sektorerna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.

da) Effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna i den berörda sektorn eller 
delsektorn.

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

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

Or. en

Motivering

De berörda sektorerna måste så tidigt som möjligt få visshet om huruvida de omfattas av 
denna punkt. Det finns inget behov av att ser över detta på nytt efter tre år. Den enda 
anledningen att ompröva vilka sektorer som ska komma i fråga för åtgärder vore om det 
antogs ett lämpligt internationellt avtal. Besluten om vilka sektorer som är förenade med risk 
för koldioxidläckage och vilka åtgärder som ska vidtas bör fattas med insyn och i samråd med 
de berörda sektorerna, och då måste det också tas hänsyn till både den direkta effekten av att 
sektorer omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och den indirekta effekten av att 
koldioxidkostnaderna överförs till elpriserna.

Ändringsförslag 550
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – styckena 1, 2 och 3, inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2016 och vart fjärde
år därefter ska kommissionen se över 
bilaga 1a. Resultaten av denna översyn 
ska genomföras 2020 och vart fjärde år 
därefter.
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Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

De åtgärder som kommissionen antar till 
följd av denna översyn och som avser att 
ändra icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. Samråd ska hållas 
med arbetsmarknadens alla relevanta 
parter.

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

Vid fastställandet av de sektorer som 
avses i punkt 8 ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar med verksamhet i länder
utanför gemenskapen, där det inte finns 
några motsvarande 
utsläppsbegränsningar, med beaktande av 
följande:

Or. en

Motivering

Förteckningen över vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage bör ses över 2016 och 
resultaten vid behov genomföras 2020. På det sättet får vi största möjliga planeringssäkerhet 
samt säkerhet för att koldioxidläckage ska kunna undvikas.

Berörda intressenter bör medverka vid beslutsprocessen. 

Man bör undvika att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa 
administrativa problem vid genomförandet. Koldioxideffektiviteten har inte betydelse som 
kriterium för vilka sektorer som ska kunna komma i fråga, utan det som har relevans är 
lagstiftningsramen kring deras verksamhet, av vilken effektiviteten påverkas.
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Ändringsförslag 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – styckena 1, 2 och 3, inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2016 och vart fjärde
år därefter ska kommissionen se över 
bilaga Ia (ny). Resultaten av denna 
översyn ska genomföras 2020 och vart 
fjärde år därefter.

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

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

Samråd ska hållas med arbetsmarknadens 
alla relevanta parter.

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

Vid det fastställande som avses i punkt 8
ska kommissionen beakta den mån i vilken 
det är möjligt för den berörda sektorn eller 
delsektorn att föra vidare kostnaderna för 
de utsläppsrätter som behövs till 
produktpriserna, utan att förlora väsentliga 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen där det inte finns några 
motsvarande utsläppsbegränsningar, med 
beaktande av följande:

Or. pl

Motivering

Förteckningen över de sektorer där det föreligger risk för koldioxidläckage bör ses över 2016 
och resultaten måste vid behov genomföras 2020. Genom ett sådant förfarande garanterar 
man maximal planeringssäkerhet och att alla koldioxidläckage omfattas. 

Man bör undvika att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa 
administrativa problem vid genomförandet.
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Ändringsförslag 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – styckena 1, 2 och 3, inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2010 och vart fjärde
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. Vid 
fastställandet av de sektorer som avses i 
punkt 8 är kommissionen skyldig att 
bland annat inbegripa den förteckning 
över sektorer som omnämns i bilaga 1. 

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

De åtgärder som kommissionen antar till 
följd av denna översyn och som avser att 
ändra icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. Samråd ska hållas 
med arbetsmarknadens alla relevanta 
parter.

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

Vid fastställande av de sektorer som avses 
i punkt 8 ska kommissionen beakta den 
mån i vilken det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
kostnaderna för de utsläppsrätter som 
behövs till produktpriserna, utan att förlora 
väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar med verksamhet i länder
utanför gemenskapen, där det inte finns 
några motsvarande 
utsläppsbegränsningar, med beaktande av 
följande:

Or. en

Motivering

Förteckningen över vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage bör ses över 2010. På 
det sättet får vi största möjliga planeringssäkerhet samt säkerhet för att koldioxidläckage ska 
kunna undvikas. Berörda intressenter bör medverka vid beslutsprocessen. Man bör undvika 
att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa administrativa 



AM\734873SV.doc 75/91 PE409.657v01-00

SV

problem vid genomförandet. Koldioxideffektiviteten har inte betydelse som kriterium för vilka 
sektorer som ska kunna komma i fråga, utan det som har relevans är lagstiftningsramen kring 
deras verksamhet, av vilken effektiviteten påverkas.

Ändringsförslag 553
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2009 ska 
kommissionen fastställa de sektorer som 
avses i punkt 8, samt den procentuella 
andel av utsläppsrätterna som ska tilldelas 
gratis till anläggningarna inom dessa 
sektorer.

Or. fr

Motivering

Man måste så snart som möjligt få bort den osäkerhet som vidlåder beslutsfattandet om 
investeringar i de berörda sektorerna.

Ändringsförslag 554
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2009 och vart femte
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8. 

Or. en
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Motivering

För att garantera rättslig och ekonomisk säkerhet bör perioden förlängas till fem år och 
datumet för den första bedömningen bör fastställas till den 30 juni 2009. Det är mycket svårt 
att förutspå hur EU:s reviderade utsläppshandelssystem kommer att påverka den 
tillverkningsindustri som omfattas av systemet i EU. Om marknadsinformationen visar att 
koldioxidläckage äger rum inom sektorer där det inte anses föreligga risk för 
koldioxidläckage måste åtgärder kunna vidtas utan att man behöver vänta på nästa 
femårsöversyn.

Ändringsförslag 555
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2009 och vart femte
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

Or. de

Ändringsförslag 556
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2009 och vart femte
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

Or. de

Motivering

Om det redan i ett tidigt skede kan fastställas vilka sektorer som ska omfattas av gratis 
tilldelning kan investerings- och planeringssäkerheten förbättras för de energiintensiva 
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industrier och delsektorer för vilka kommissionen först i juni 2010 skulle fastställa om risk för 
koldioxidläckage föreligger. Status som ”energiintensiv” bör därefter tas upp till prövning 
bara vart femte år.

Ändringsförslag 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 31 december 2009 och vart 
femte år därefter ska kommissionen 
fastställa de sektorer som avses i punkt 8.

Or. en

Motivering

Tidpunkten för när sektorer där det föreligger betydande risk för koldioxidläckage ska 
fastställas bör flyttas till december 2009 för att öka vissheten om denna viktiga fråga i 
direktivet. Vi tror dessutom att översynen av de sektorer där det föreligger risk för 
koldioxidutsläpp inte behöver ske så ofta som i kommissionens förslag. Vi föreslår därför att 
sektorerna fastställs vart femte år.

Ändringsförslag 558
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 31 december 2009 och vart 
femte år därefter ska kommissionen 
fastställa de sektorer som avses i punkt 8.

Or. hu
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Ändringsförslag 559
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Efter att direktivet trätt i kraft ska 
kommissionen inom en lämplig tidsram
fastställa de sektorer och företag som 
avses i punkt 8.

Or. de

Motivering

Med hänsyn till planeringssäkerheten är det viktigt för företagen att så tidigt som möjligt få 
veta om de omfattas av bestämmelserna i punkt 8 eller inte. Definitionen av sektorer bygger 
för närvarande på de större företrädarna för varje industrigren. I EU finns det även 
konglomerat med komplexa produktionssortiment som inte klart kan hänföras till någon 
sektor. Följden för ett sådant företag skulle bli att det inbegrips i en sektor med 
sektorsspecifika särdrag i vilka ingen hänsyn skulle kunna tas till företagets egentliga 
kännetecken.

Ändringsförslag 560
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen fastställa de sektorer som 
avses i punkt 8.

Or. en
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Motivering

Definitionen av koldioxidläckage är av avgörande betydelse för säkerheten inom den 
europeiska industrin. I annat fall kommer den nuvarande trenden med inställda 
investeringsprojekt att fortsätta, vilket kommer att ge upphov till enorma koldioxidläckage 
och många förlorade arbetstillfällen. Den status som fastställts för sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage måste därför gälla under hela perioden. Nya 
anläggningar bör kunna ansöka om att betraktas som anläggningar inom sektorer det 
föreligger betydande risk för koldioxidläckage på basis av det föreliggande 
kommissionsförslaget.

Ändringsförslag 561
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid fastställandet av de sektorer som 
avses i punkt 8 ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs genom produktpriserna, utan 
att förlora antingen marknadsandelar eller 
investeringsmöjligheter eller drabbas av 
försämrad lönsamhet i förhållande till 
samma sektor eller delsektor i länder 
utanför EU, där det inte finns några 
motsvarande utsläppsbegränsningar. 
Relevanta kriterier är bland annat
följande:

Or. en
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Ändringsförslag 562
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid det fastställande som avses i 
första stycket ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till en 
liknande sektor eller delsektor med 
verksamhet utanför EU, där det inte finns 
några motsvarande 
utsläppsbegränsningar, med beaktande av 
följande:

Or. en

Motivering

Risk för koldioxidläckage uppstår när samma begränsningar för koldioxidutsläppen inte 
gäller för producenter inom respektive utanför EU. I kommissionens förslag begränsas 
undersökningen av risken för koldioxidläckage till att bli bara en jämförelse med 
anläggningar utanför gemenskapen som släpper ut större mängder koldioxid, utan att det tas 
någon hänsyn till den koldioxid som släpps ut vid transporterna från områden utanför 
Europa. Detta ändringsförslag behövs för att trygga lika villkor för produktion inom och 
utanför EU.

Ändringsförslag 563
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

första stycket ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs till produktpriserna, utan att 
förlora väsentliga marknadsandelar till en 
liknande sektor eller delsektor med 
verksamhet utanför EU, där det inte finns 
några motsvarande 
utsläppsbegränsningar, med beaktande av 
följande:

Or. en

Motivering

Risk för koldioxidläckage uppstår när samma begränsningar för koldioxidutsläppen inte 
gäller för producenter inom respektive utanför EU. I kommissionens förslag begränsas 
undersökningen av risken för koldioxidläckage till att bli bara en jämförelse med 
anläggningar utanför gemenskapen som släpper ut större mängder koldioxid, utan att det tas 
någon hänsyn till den koldioxid som släpps ut vid transporterna från områden utanför 
Europa. Detta ändringsförslag behövs för att trygga lika villkor för produktion inom och 
utanför EU.

Ändringsförslag 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Besluten om vilka sektorer som är förenade med risk för koldioxidläckage och vilka åtgärder 
som ska vidtas bör fattas med insyn och i samråd med de berörda sektorerna, och då måste 
det också tas hänsyn till både den direkta effekten av att sektorer omfattas av 
EU:s utsläppshandelssystem och den indirekta effekten av att koldioxidkostnaderna överförs 
till elpriserna.

Ändringsförslag 565
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 566
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Tilldelning av utsläppsrätter till olika industrier får inte orsaka en snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden som skulle leda till mindre effektiva 
produktionsprocesser och följaktligen ökade utsläpp av växthusgaser. Intern omlokalisering 
av produktionsprocesser eller utbyte av energieffektiva produktionsprocessenheter mot 
mindre och mindre effektiva produktionsenheter måste undvikas.

Ändringsförslag 567
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden 
för industrier med stora koldioxidutsläpp 
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per försäljningsenhet.

Or. en

Ändringsförslag 568
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden 
och den utsträckning i vilken indirekta 
effekter förekommer till följd av att 
koldioxidkostnaderna överförs till elpriset.

Or. en

Motivering

Energiintensiva industrier har skyldigheter enligt utsläppshandelssystemet, men de drabbas 
även av högre elpriser som en följd av energisektorns skyldigheter enligt 
utsläppshandelssystemet. Detta bör beaktas när man bedömer i vilken utsträckning risk för 
koldioxidläckage föreligger.

Ändringsförslag 569
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna i den berörda sektorn eller 
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delsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 570
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 571
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Aktuell och planerad marknadsstruktur, 
relevant geografisk marknad och 
produktmarknad samt den mån i vilken 
sektorerna är utsatta för internationell 
konkurrens, bland annat med beaktande 
av transportkostnader och kostnader för 
koldioxidutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 572
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens, med beaktande 
av faktorer som påverkar möjligheterna 
till ökad import.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag måste hänsyn tas till faktorer som kan minska det internationella 
trycket på EU:s producenter genom ökad import, såsom transportkostnader, 
världsomfattande kapacitetsbegränsningar, differentiering av tjänsterna m.m.

Ändringsförslag 573
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Risk för koldioxidläckage uppstår när samma begränsningar för koldioxidutsläppen inte 
gäller för producenter inom respektive utanför EU. I kommissionens förslag begränsas 
undersökningen av risken för koldioxidläckage till att bli bara en jämförelse med 
anläggningar utanför gemenskapen som släpper ut större mängder koldioxid, utan att det tas 
någon hänsyn till den koldioxid som släpps ut vid transporterna från områden utanför 
Europa. Detta ändringsförslag behövs för att trygga lika villkor för produktion inom och 
utanför EU.

Ändringsförslag 574
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Risk för koldioxidläckage uppstår när samma begränsningar för koldioxidutsläppen inte 
gäller för producenter inom respektive utanför EU. I kommissionens förslag begränsas 
undersökningen av risken för koldioxidläckage till att bli bara en jämförelse med 
anläggningar utanför gemenskapen som släpper ut större mängder koldioxid, utan att det tas 
någon hänsyn till den koldioxid som släpps ut vid transporterna från områden utanför 
Europa. Detta ändringsförslag behövs för att trygga lika villkor för produktion inom och 
utanför EU.
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Ändringsförslag 575
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna i den berörda sektorn eller 
delsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna i den berörda sektorn eller 
delsektorn.

Or. en

Motivering

Besluten om vilka sektorer som är förenade med risk för koldioxidläckage och vilka åtgärder 
som ska vidtas bör fattas med insyn och i samråd med de berörda sektorerna, och då måste 
det också tas hänsyn till både den direkta effekten av att sektorer omfattas av EU:s 
utsläppshandelssystem och den indirekta effekten av att koldioxidkostnaderna överförs till 
elpriserna.
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Ändringsförslag 577
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 578
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid det fastställande som avses i 
första stycket ska kommissionen också 
beakta behovet av tryggad 
råvaruförsörjning för gemenskapen. 
Detta gäller framför allt råvaror som de 
europeiska industriföretagen har 
begränsad tillgång till.

Or. de

Motivering

Råvaror är en viktig faktor för en framgångsrik ekonomisk utveckling i gemenskapen. 
Råvaror för vilka tillgången redan nu är begränsad inom EU är med hänsyn till den 
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internationella konkurrenskraften av avgörande betydelse för europeiska nyckelindustrier.

Ändringsförslag 579
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Varje sektor som inte omfattas av 
bilaga 1a ska årligen, utgående från ny 
marknadsinformation, kunna anhålla om 
att kommissionen ska ompröva om 
sektorn bör betraktas som en sektor där 
det föreligger risk för koldioxidläckage.

Or. en

Motivering

Om marknadsinformationen visar att koldioxidläckage äger rum inom sektorer där det inte 
anses föreligga risk för koldioxidläckage måste åtgärder kunna vidtas utan att man behöver 
vänta på nästa treårsöversyn.

Ändringsförslag 580
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Om en medlemsstat vägrar betala 
böter i enlighet med 
efterlevnadsmekanismen i [beslutet om 
bördefördelning], enligt bestämmelserna i 
artikel 5a i det beslutet, ska en kvantitet 
utsläppsrätter som motsvarar 
utsläppsminskningsunderskottet för det 
året föras till CITL och inte utfärdas till 
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den berörda medlemsstaten förrän denna 
betalat de fastställda böterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar att medlemsstaterna respekterar sanktionssystemet för 
kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna enligt beslutet om bördefördelning.
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