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Ändringsförslag 581
Thomas Ulmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b utgår
Åtgärder för att stödja vissa 

energiintensiva industrier i händelse av 
koldioxidläckage

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har 
fastställts vara förenade med betydande 
risker för koldioxidläckage. Rapporten 
ska åtföljas av lämpliga förslag rörande 
t.ex. följande:
– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a.
– Upptagande i gemenskapssystemet av
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.
Eventuella bindande sektorsanknutna 
avtal som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas 
av obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
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också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. de

Motivering

Denna problematik avhjälps till största delen genom att modellen med riktmärken införs. Till 
följd av de stigande energipriserna bidrar riktmärkena dessutom till att främja investeringar i 
effektivare teknik, vilket också innebär en konkurrensfördel.

Ändringsförslag 582
Johannes Blokland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b utgår
Åtgärder för att stödja vissa 

energiintensiva industrier i händelse av 
koldioxidläckage

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har 
fastställts vara förenade med betydande 
risker för koldioxidläckage. Rapporten 
ska åtföljas av lämpliga förslag rörande 
t.ex. följande:
– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a.
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– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.
Eventuella bindande sektorsanknutna 
avtal som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas 
av obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. en

Motivering

Artikel 10a är en bestämmelse som, om inget internationellt avtal sluts, ska förhindra 
koldioxidläckage inom sektorer där det föreligger betydande risk. 

Ändringsförslag 583
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att stödja vissa 
energiintensiva industrier i händelse av 

koldioxidläckage

Åtgärder för att stödja elintensiva 
industrier

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 

Aktörer som driver elintensiva 
anläggningar enligt definitionen i 
artikel 3 v ska gratistilldelas 
utsläppsrätter, beräknat utgående från 
koldioxidutsläppen vid produktionen av 
den el som de förbrukar. Tilldelningen 
ska ske utgående från riktmärken.”
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sektorer och delsektorer som har 
fastställts vara förenade med betydande 
risker för koldioxidläckage. Rapporten 
ska åtföljas av lämpliga förslag rörande 
t.ex. följande:
– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a.
– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.
Eventuella bindande sektorsanknutna 
avtal som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas 
av obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. de

Motivering

Elleverantörer kommer att ta ut de fulla kostnaderna till följd av den planerade fullständiga 
utauktioneringen i form av högre elpriser. Det blir i sista hand elförbrukarna som får bära 
kostnaderna. Detta innebär framför allt en kännbar ytterligare belastning för anläggningarna 
inom den elintensiva industrin, vars internationella konkurrenskraft råkar i farozonen.

Ändringsförslag 584
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att stödja vissa 
energiintensiva industrier i händelse av 

koldioxidläckage

Importörernas skyldighet att återlämna 
utsläppsrätter
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1. Från och med den 1 januari 2013 ska 
importörer av varor som fastställts på de 
villkor som avses i denna punkt och för 
vilka det fastställts metoder på de villkor 
som föreskrivs i punkt 3 vara skyldiga att 
återlämna eller berättigade att genom fri 
tilldelning få utsläppsrätter enligt 
förfarandena i punkt 3. 
2. Föreskrifterna i punkt 1 ska tillämpas 
på produkter som uppvisar risk för 
koldioxidläckage och kommer från länder 
som, ifall de är utvecklade länder, inte 
åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgas på ett sätt som kan jämföras 
med Europeiska unionens, eller, ifall de 
är utvecklingsländer, inte infört några 
nya åtgärder av lämpligt slag, som kan 
mätas, föras ut till kännedom och 
granskas. Kommissionen ska, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och med 
stöd av förfarandet i artikel 23.2, före den 
30 juni 2010 fastställa förteckningen över 
vilka ursprungsländer som berörs av 
dessa föreskrifter. 
Kommissionen ska likaså, med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2, före den 
30 juni 2010 fastställa förteckningen över 
vilka sektorer och produkter som 
föranleder dessa föreskrifter och därvid, 
utgående från de sektorer som avses i 
artikel 10a.8, utvärdera risken för att 
utsläpp förflyttas utanför gemenskapen, 
varvid följande kriterier ska beaktas: 
a) Utsläppshandelssystemets inverkan på 
marginalkostnaderna för produktionen 
(också genom en alternativkostnad) vid fri 
tilldelning eller på 
genomsnittskostnaderna för produktionen 
vid utauktionering.
b) Möjligheterna till utsläppsminskningar 
inom anläggningarna inom den berörda 
sektorn, exempelvis med hjälp av den mest 
effektiva tekniken.
c) Marknadsstrukturen, den geografiska 
marknaden och marknaden för de 
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berörda produkterna samt sektorns 
utsatthet för internationell konkurrens. 
d) Inverkningarna på de berörda 
sektorerna av klimatförändringen samt av 
Europeiska unionens genomförda eller 
planerade energipolitik. 
e) Den sannolika utvecklingen av den 
globala och regionala efterfrågan inom 
varje sektor.
f) Transportkostnaderna för produkterna, 
inom sektorn. 
g) Investeringskostnaderna för en ny 
produktionsenhet inom den berörda 
sektorn.
Föreskrifterna i punkt 1 ska inte gälla för 
import av varor som producerats i länder 
eller regioner som är anknutna till 
gemenskapssystemet med stöd av 
föreskrifterna i artikel 25 i detta direktiv. 
3. Importörerna ska återlämna en mängd 
utsläppsrätter som motsvarar skillnaden 
mellan:
– de genomsnittliga växthusgasutsläppen 
inom hela gemenskapen per ton som 
producerats av dessa varor, multiplicerade 
med mängden importerade varor, 
uttryckta i ton. De genomsnittliga 
utsläppen får ersättas av en fördelaktigare 
utsläppsfaktor om importören kan bevisa, 
genom en granskning som gjorts av ett 
kontrollorgan som ackrediterats av 
Europeiska unionen, att utsläppen i 
samband med produktionen av varorna 
understiger de genomsnittliga 
utsläppsvärdena i EU.
– den genomsnittliga kvantitet 
utsläppsrätter som gratistilldelats 
produktionen av dessa varor inom hela 
gemenskapen. 
Skillnaden mellan det som angetts i den 
första respektive den andra strecksatsen 
ska, om den är ett positivt tal, ange hur 
många utsläppsrätter importören ska 
återlämna eller, om den är ett negativt tal, 
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ange hur många utsläppsrätter 
importören ska ha rätt att få gratis.
För att fastställa de genomsnittliga 
växthusgasutsläppen inom hela 
gemenskapen vid produktionen av olika 
varor eller kategorier av varor ska 
kommissionen, med stöd av förfarandet i 
artikel 23.2, beakta de rapporter om 
utsläpp som granskats enligt de villkor 
som föreskrivs i artikel 14.
4. För att det ska gå lättare att inom 
ramen för punkt 3 fastställa 
beräkningsgrunderna för återlämnande 
av utsläppsrätter i samband med import, 
får kommissionen ålägga aktörerna att 
avge rapporter om tillverkningen av dessa 
produkter samt föreskriva oberoende 
granskning av dessa rapporter, inom 
ramen för de riktlinjer som antagits i 
enlighet med artiklarna 14 och 15. Häri 
kan ingå en skyldighet att rapportera 
vilka utsläpp, av det slag som omfattas av 
gemenskapssystemet, tillverkningen av 
varje vara eller kategori av varor är 
förenad med.
5. Villkoren för hur importörerna ska 
återlämna utsläppsrätter eller tilldelas 
sådana gratis ska fastställas i en 
förordning, antagen med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2. I förordningen 
ska också föreskrivas hur de importörer 
som berörs av denna artikel ska 
rapportera om vilka utsläppsrätter som 
måste återlämnas för den mängd varor 
som importerats.
6. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
medlemsstaterna får fördela genom 
auktion i enlighet med artikel 10 ska 
utökas med de utsläppsrätter som 
importörerna återlämnat för att uppfylla 
sina skyldigheter enligt punkt 1 och 
minskas med de utsläppsrätter som 
importörerna tilldelats med stöd av 
samma punkt. Dessa variationer ska 
uppdelas på medlemsstaterna enligt regler 
som fastställts i artikel 10.2. 
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7. De ytterligare intäkter som 
importörernas skyldighet att återlämna 
utsläppsrätter gett upphov till ska fördelas 
mellan medlemsstaterna enligt 
föreskrifterna i punkt 6. Medlemsstaterna 
ska betala in 50 % av dessa intäkter till 
anpassningsfonden. 
8. För att fullgöra sin 
återlämningsskyldighet enligt punkt 1 får 
en importör använda högst så många 
utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter 
(ERU) och certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som den 
procentandel som aktörerna använt under 
det föregående året eller också 
utsläppsrätter inom ett system som 
används i något tredjeland och som 
erkänts ha en motsvarande 
begränsningsnivå som 
gemenskapssystemet.

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

9. Senast i juni 2010 ska kommissionen, 
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag, framför allt om en 
justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

I rapporten ska det också redogöras för 
framstegen med att införa en mekanism 
för justering vid gränserna, av det slag 
som avses i punkterna 1–8.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.
Eventuella bindande sektorsanknutna avtal Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
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som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. fr

Motivering

För att aktörerna inom näringslivet ska få säkerhet om vad som ska hända efter det att 
Kyotoavtalet löpt ut måste man redan nu fastställa hur en eventuell mekanism för justering 
vid gränserna ska införas, så att det skapas jämlikhet mellan importörer och aktörer inom 
gemenskapen genom upptagande av europeiska importörer av varor från länder som förblivit 
utanför ett internationellt avtal.

Ändringsförslag 585
Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 januari 2013 ska 
importörer och exportörer av varor som 
fastställts på de villkor som avses i denna 
punkt och för vilka det fastställts metoder 
på de villkor som föreskrivs i punkt 3 vara 
skyldiga att återlämna eller berättigade att 
genom fri tilldelning få utsläppsrätter 
enligt förfarandena i punkt 3. 
Föreskrifterna i det första stycket ska 
tillämpas på produkter som uppvisar risk 
för koldioxidläckage och kommer från 
länder som, ifall de är utvecklade länder, 
inte åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgas på ett sätt som kan jämföras 
med Europeiska unionens, eller, ifall de 
hör till de ekonomiskt mest avancerade 
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utvecklingsländerna, inte infört några nya 
åtgärder av lämpligt slag, som mätts, 
granskats och förts ut till kännedom med 
hjälp av internationellt erkända metoder.
2. Kommissionen ska, mot bakgrund av 
utgången av de internationella 
förhandlingarna och med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2, före den 
30 juni 2010 fastställa förteckningen över 
de ursprungsländer som avses i punkt 1. 
Kommissionen ska likaså, med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2, fastställa 
förteckningen över sektorer och 
delsektorer, utifrån de som avses i 
bilaga 1, samt över produkter, vilka
omfattas av detta direktiv, och, utgående 
från de sektorer som avses i artikel 10a.8, 
utvärdera risken för att utsläpp förflyttas 
utanför gemenskapen.
Punkt 1 ska inte gälla för import av varor 
som producerats i länder eller regioner 
som är anknutna till gemenskapssystemet 
med stöd av artikel 25. 
3. Importörerna ska återlämna en mängd 
utsläppsrätter som motsvarar skillnaden 
mellan 
– de genomsnittliga växthusgasutsläppen 
inom hela gemenskapen per ton som 
producerats av dessa varor, multiplicerade 
med mängden importerade varor, 
uttryckta i ton. De genomsnittliga 
utsläppen får ersättas av en fördelaktigare 
utsläppsfaktor om importören kan bevisa, 
genom en granskning som gjorts av ett 
kontrollorgan som ackrediterats av 
Europeiska unionen, att utsläppen i 
samband med produktionen av varorna 
understiger de genomsnittliga 
utsläppsvärdena i EU,
– den genomsnittliga kvantitet 
utsläppsrätter som gratistilldelats 
produktionen av dessa varor inom hela 
gemenskapen. 
Skillnaden mellan det som angetts i den 
första respektive den andra strecksatsen 
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ska, om den är ett positivt tal, ange hur 
många utsläppsrätter importören ska 
återlämna eller, om den är ett negativt tal, 
ange hur många utsläppsrätter 
importören ska ha rätt att få gratis.
För att fastställa de genomsnittliga 
växthusgasutsläppen inom hela 
gemenskapen vid produktionen av olika 
varor eller kategorier av varor ska 
kommissionen, med stöd av förfarandet i 
artikel 23.2, beakta de rapporter om 
utsläpp som granskats enligt de villkor 
som föreskrivs i artikel 14.
4. För att det ska gå lättare att inom 
ramen för punkt 3 fastställa 
beräkningsgrunderna för återlämnande 
av utsläppsrätter i samband med import, 
får kommissionen ålägga aktörerna att 
avge rapporter om tillverkningen av dessa 
produkter samt föreskriva oberoende 
granskning av dessa rapporter, inom 
ramen för de riktlinjer som antagits i 
enlighet med artiklarna 14 och 15. Häri 
kan ingå en skyldighet att rapportera 
vilka utsläpp, av det slag som omfattas av 
gemenskapssystemet, tillverkningen av 
varje vara eller kategori av varor är 
förenad med.
5. Villkoren för hur importörerna ska 
återlämna utsläppsrätter eller tilldelas 
sådana gratis ska fastställas i en 
förordning, antagen med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2. I förordningen 
ska också föreskrivas hur de importörer 
som berörs av denna artikel ska 
rapportera om vilka utsläppsrätter som 
måste återlämnas för den mängd varor 
som importerats.
6. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
det bemyndigade gemenskapsorganet får 
fördela genom auktion i enlighet med 
artikel 10 ska utökas med de 
utsläppsrätter som importörerna 
återlämnat för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt punkt 1 och minskas 
med de utsläppsrätter som importörerna 



PE409.659v01-00 14/97 AM\734914SV.doc

SV

tilldelats med stöd av samma punkt.
7. De ytterligare intäkter som 
importörernas skyldighet att återlämna 
utsläppsrätter gett upphov till ska 
användas till en gemenskapsfond för 
forskning och utveckling inom området 
energi samt bekämpande av 
klimatförändringen.
8. För att fullgöra sin 
återlämningsskyldighet enligt punkt 1 får 
en importör använda högst så många 
utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter 
(ERU) och certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som den 
procentandel som aktörerna använt under 
det föregående året eller också 
utsläppsrätter inom ett system som 
används i något tredjeland och som 
erkänts ha en motsvarande 
begränsningsnivå som 
gemenskapssystemet.
9. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen, med stöd av förfarandet i 
artikel 23.2, anta föreskrifter för att 
exportörer av varor, i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel, ska kunna 
tilldelas gratis utsläppsrätter från 
gemenskapens register för varor som 
exporterats från gemenskapen från och 
med den 1 januari 2013. En reserv av 
utsläppsrätter har inrättats för detta 
ändamål och omfånget av denna reserv är 
mindre än 2 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter inom gemenskapen.
10. Kommissionen ska innan den 
30 juni 2009 ha genomfört en 
undersökning av de rättsliga frågor som 
bör tas i beaktande för att garantera att 
detta verktyg är förenligt med 
internationella handelsbestämmelser. Om 
några problem konstaterats ska 
kommissionen dessutom lägga fram en 
kommunikations- och diskussionsplan 
tillsammans med övriga berörda länder 
om hur man ska hantera dessa problem 
på ett så tillfredsställande sätt som 
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möjligt. 
Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

11. Senast i juni 2010 ska kommissionen, 
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag för en justering av 
andelen gratis utsläppsrätter som tas emot 
av dessa sektorer eller delsektorer i 
enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

I rapporten ska det också redogöras för 
framstegen med att införa en mekanism 
för justering vid gränserna, av det slag 
som avses i punkterna 1–9.”

Eventuella bindande sektorsanknutna 
avtal som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas 
av obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt att principerna för mekanismen om inbegripande av koldioxidimport 
förs in i själva direktivet så att EU:s position blir trovärdig och en internationell 
överenskommelse kan nås före utgången av 2009.

Det är dessutom viktigt att åtminstone ta upp de kvantifierings- och verifieringskrav som 
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gäller vid all form av deltagande för ekonomiskt mer avancerade utvecklingsländer. Kraven 
bör även omfatta dessa utvecklingsländers ”bidrag”.
Termen tillväxtekonomier bör definieras.

Ändringsförslag 586
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 januari 2013 ska 
importörer och exportörer av varor som 
fastställts på de villkor som avses i denna 
punkt och för vilka det fastställts metoder 
på de villkor som föreskrivs i punkt 3 vara 
skyldiga att återlämna eller berättigade att 
genom fri tilldelning få utsläppsrätter 
enligt förfarandena i punkt 3. 
Föreskrifterna i det första stycket ska 
tillämpas på produkter som uppvisar risk 
för koldioxidläckage och kommer från 
länder som, ifall de är utvecklade länder, 
inte åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgas på ett sätt som kan jämföras 
med Europeiska unionens, eller, ifall de 
hör till de ekonomiskt mest avancerade 
utvecklingsländerna, inte infört några nya 
åtgärder av lämpligt slag, som mätts, 
granskats och förts ut till kännedom med 
hjälp av internationellt erkända metoder.
2. Kommissionen ska, mot bakgrund av 
utgången av de internationella 
förhandlingarna och med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2, före den 
30 juni 2010 fastställa förteckningen över 
de ursprungsländer som avses i punkt 1. 
Kommissionen ska likaså, med stöd av 
förfarandet i artikel 23.2, fastställa 
förteckningen över sektorer och 
delsektorer, utifrån de som avses i 
bilaga 1, samt över produkter, vilka 
omfattas av detta direktiv, och, utgående 
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från de sektorer som avses i artikel 10a.8, 
utvärdera risken för att utsläpp förflyttas 
utanför gemenskapen
Anläggningar inom energiintensiva 
sektorer och delsektorer, inom vilka 
energiförbrukningen överensstämmer 
med de villkor som avses i artikel 2.4b 
punkterna 3 och 4 i rådets direktiv 
2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om 
en omstrukturering av gemenskapsramen 
för beskattning av energiprodukter och 
elektricitet, ingår i förteckningen i 
bilaga 1 ordnade i enlighet med deras 
indirekta utsläpp. 
Punkt 1 ska inte gälla för import av varor 
som producerats i länder eller regioner 
som är anknutna till gemenskapssystemet 
med stöd av artikel 25. 
3. Importörerna ska återlämna en mängd 
utsläppsrätter som motsvarar skillnaden 
mellan 
– de genomsnittliga växthusgasutsläppen 
inom hela gemenskapen per ton som 
producerats av dessa varor, multiplicerade 
med mängden importerade varor, 
uttryckta i ton. De genomsnittliga 
utsläppen får ersättas av en fördelaktigare 
utsläppsfaktor om importören kan bevisa, 
genom en granskning som gjorts av ett 
kontrollorgan som ackrediterats av 
Europeiska unionen, att utsläppen i 
samband med produktionen av varorna 
understiger de genomsnittliga 
utsläppsvärdena i EU,
– den genomsnittliga kvantitet 
utsläppsrätter som gratistilldelats 
produktionen av dessa varor inom hela 
gemenskapen. 
Skillnaden mellan det som angetts i den 
första respektive den andra strecksatsen 
ska, om den är ett positivt tal, ange hur 
många utsläppsrätter importören ska 
återlämna eller, om den är ett negativt tal, 
ange hur många utsläppsrätter 
importören ska ha rätt att få gratis.
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För att fastställa de genomsnittliga 
växthusgasutsläppen inom hela 
gemenskapen vid produktionen av olika 
varor eller kategorier av varor ska 
kommissionen, med stöd av förfarandet i 
artikel 23.2, beakta de rapporter om 
utsläpp som granskats enligt de villkor 
som föreskrivs i artikel 14.
4. För att det ska gå lättare att inom 
ramen för punkt 3 fastställa 
beräkningsgrunderna för återlämnande 
av utsläppsrätter i samband med import, 
får kommissionen ålägga aktörerna att 
avge rapporter om tillverkningen av dessa 
produkter samt föreskriva oberoende 
granskning av dessa rapporter, inom 
ramen för de riktlinjer som antagits i 
enlighet med artiklarna 14 och 15. Häri 
kan ingå en skyldighet att rapportera 
vilka utsläpp, av det slag som omfattas av 
gemenskapssystemet, tillverkningen av 
varje vara eller kategori av varor är 
förenad med.
5. Villkoren för hur importörerna ska 
återlämna utsläppsrätter eller tilldelas 
sådana gratis ska fastställas i en 
förordning, antagen med stöd av 
förfarandet i artikel 2.3. I förordningen 
ska också föreskrivas hur de importörer 
som berörs av denna artikel ska 
rapportera om vilka utsläppsrätter som 
måste återlämnas för den mängd varor 
som importerats.
6. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
det bemyndigade gemenskapsorganet får 
fördela genom auktion i enlighet med 
artikel 10 ska utökas med de 
utsläppsrätter som importörerna 
återlämnat för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt punkt 1 och minskas 
med de utsläppsrätter som importörerna 
tilldelats med stöd av samma punkt.
7. De ytterligare intäkter som 
importörernas skyldighet att återlämna 
utsläppsrätter gett upphov till ska 
användas till en gemenskapsfond för 
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forskning och utveckling inom området 
energi samt bekämpande av 
klimatförändringen.
8. För att fullgöra sin 
återlämningsskyldighet enligt punkt 1 får 
en importör använda högst så många 
utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter 
(ERU) och certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som den 
procentandel som aktörerna använt under 
det föregående året eller också 
utsläppsrätter inom ett system som 
används i något tredjeland och som 
erkänts ha en motsvarande 
begränsningsnivå som 
gemenskapssystemet.
9. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen, med stöd av förfarandet i 
artikel 23.2, anta föreskrifter för att 
exportörer av varor enligt punkt 2 i denna 
artikel, ska kunna tilldelas gratis 
utsläppsrätter från gemenskapens register 
för varor som exporterats från 
gemenskapen från och med den 
1 januari 2013. En reserv av 
utsläppsrätter ska inrättas för detta 
ändamål och omfånget av denna reserv 
ska vara mindre än 2 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter inom 
gemenskapen.
10. Kommissionen ska innan den 
30 juni 2009 ha genomfört en 
undersökning av de rättsliga frågor som 
bör tas i beaktande för att garantera att 
detta verktyg är förenligt med 
internationella handelsbestämmelser. Om 
några problem konstaterats ska 
kommissionen dessutom lägga fram en 
kommunikations- och diskussionsplan 
tillsammans med övriga berörda länder 
om hur man ska hantera dessa problem 
på ett så tillfredsställande sätt som 
möjligt. 

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 

11. Senast i juni 2010 ska kommissionen, 
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
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leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag för en justering av 
andelen gratis utsläppsrätter som tas emot 
av dessa sektorer eller delsektorer i 
enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

I rapporten ska det också redogöras för 
framstegen med att införa en mekanism 
för justering vid gränserna, av det slag 
som avses i punkterna 1–9.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt att principerna för mekanismen om inbegripande av koldioxidimport 
förs in i själva direktivet så att EU:s position blir trovärdig och en internationell 
överenskommelse kan nås före utgången av 2009.

Det är dessutom viktigt att åtminstone ta upp de kvantifierings- och verifieringskrav som 
gäller vid all form av deltagande för ekonomiskt mer avancerade utvecklingsländer. Kraven 
bör även omfatta dessa utvecklingsländers ”bidrag”.

Termen tillväxtekonomier bör definieras.
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Ändringsförslag 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

1. Senast i juni 2011 och vart femte år 
därefter ska kommissionen, mot bakgrund 
av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen och till
likabehandling av konkurrerande 
industrier samt efter att ha samrått med 
alla berörda arbetsmarknadsparter, lägga 
fram en analytisk rapport för 
Europaparlamentet och rådet med en 
utvärdering av situationen med särskild 
hänsyn till energiintensiva sektorer och 
delsektorer för att fastställa i vilken grad 
de är utsatta för betydande risker för 
koldioxidläckage i enlighet med punkt 3. 

2. Den analytiska rapporten som avses i 
punkt 1 ska åtföljas av lämpliga förslag
som tar hänsyn till vid vilken tidpunkt det 
fullständiga genomförandet ska ske och 
innehålla följande:

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Koldioxidutjämningssystem för 
läckageeffekter vilka inte omfattas av 
några andra åtgärder, varvid systemen 
ska gälla för exportörer och importörer av 
produkter som producerats av de sektorer 
som fastställs i enlighet med artikel 10a. 
Dessa system ska inte minska likviditeten 
på marknaden.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala 

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till att konkurrerande industrier 
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utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

behandlas lika och som är möjliga att 
övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder. 

3. Vid det fastställande av sektorer som 
avses i första stycket ska kommissionen 
beakta i vilken mån 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 kontrollerbara 
utsläppsbegränsningar, med beaktande av 
följande:
a) I vad mån utauktioneringen skulle leda 
till en väsentlig ökning av 
produktionskostnaden.
b) Möjligheterna till utsläppsminskningar 
inom anläggningarna inom den berörda 
sektorn, exempelvis med hjälp av den mest 
effektiva tekniken.
c) Marknadsstrukturen, den geografiska 
marknaden och marknaden för de 
berörda produkterna samt sektorns 
utsatthet för internationell konkurrens.
d) Inverkningarna på de berörda 
sektorerna av klimatförändringen samt av 
Europeiska unionens genomförda eller 
planerade energipolitik.
e) 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.
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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].”

Or. en

Motivering

Det bör undersökas i vilken utsträckning ett internationellt avtal verkligen kan åstadkomma 
utsläppsminskningar i global skala. Det bör finnas åtgärder för att öka bidragen från de 
sektorer som omfattas av gemenskapssystemet men också för att motverka risker för 
koldioxidläckage. Fri tilldelning bör komma i första rummet.

Artikel 10a.9 är av största vikt vid koloxidläckage och har därför införlivats i denna artikel 
som punkt 3.

Då risken för koldioxidläckage fastställs bör hänsyn tas till effekten av att kostnaderna för 
koldioxidutsläppen förs över till elpriserna.

Ändringsförslag 588
Caroline Lucas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Om inte ett omfattande internationellt 
avtal sluts ska kommissionen senast i 
januari 2011, med beaktande av 
nationella åtgärder för att minska 
utsläppen av växthusgaser utanför 
gemenskapen samt efter att ha samrått med 
alla berörda arbetsmarknadsparter, lägga 
fram en analytisk rapport för 
Europaparlamentet och rådet med en 
utvärdering av situationen rörande 
energiintensiva sektorer och delsektorer 
som har fastställts vara förenade med 
betydande risker för koldioxidläckage. 
Rapporten ska åtföljas av lämpliga förslag 
rörande t.ex. följande:
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– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 
artikel 10a.
– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Justering av upptagandet i 
gemenskapssystemet av importörer av 
produkter som producerats av de sektorer 
eller delsektorer som fastställs i enlighet 
med artikel 10a.

– Ytterligare direkta åtgärder för att 
förhindra risken för ökade globala 
utsläpp till följd av omlokalisering av 
EU-industrier som konkurrerar på 
världsmarknaden och som omfattas av 
fullständig utauktionering, samt för att 
garantera deras konkurrenskraft utan att 
försvaga gemenskapssystemets 
miljömässiga effektivitet.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. en

Motivering

Utöver krav på utsläppsrätter vid import av energiintensiva produkter importerade till EU 
kan det komma att behövas andra åtgärder för att stödja exportföretag inom EU, såvida de är 
utsatta för betydande internationell konkurrens från länder som inte vidtar påvisbara 
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgas. 
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Ändringsförslag 589
Linda McAvan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a till 
att omfatta upp till 100 % av den kvantitet 
som fastställts i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Om inte ett internationellt avtal om 
klimatförändringar sluts ska importörer 
av produkter som producerats av de 
sektorer eller delsektorer som fastställs i 
enlighet med artikel 10a upptas i 
gemenskapssystemet. En sådan mekanism 
för gränsanpassning är tänkt att likställa 
tillverkare inom EU och importörer av 
sådana produkter.
Om ett internationellt avtal om 
klimatförändringar sluts kan den 
analytiska rapporten åtföljas av förslag, 
efter översynen av artikel 10a punkt, i 
syfte att se till att fri tilldelning endast 
sker om den är fullt berättigad mot 
bakgrund av ett internationellt avtal.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
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som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. en

Motivering

Kommissionens rapport, till följd av det internationella avtalet, ska presenteras i juni 2010. 
Kommissionen har även föreslagit två ändringar: en i artikel 10a.1 som är tänkt att fastställa, 
mot bakgrund av ett internationellt avtal, om någon fri tilldelning krävs samt en under artikel 
10b. Dessa två ändringar bör kombineras för att påskynda förfarandet och öka säkerheten.

Ändringsförslag 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

1. Senast i juni 2011 ska kommissionen, 
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna i samband 
med COP 131 och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen, samtidigt som 
konkurrerande industrier ska behandlas 
lika och uppfylla kriterierna i punkt 3,
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med framför allt en utvärdering 
av situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. 
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2. Rapporten i punkt 1 ska åtföljas av 
lämpliga förslag som, med hänsyn till 
tidsplanen för fullständigt genomförande, 
ska omfatta:

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av samtliga sektorer som 
avses i artikel 10a. 

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Inrättande, med hänsyn till 
koldioxidläckage som inte omfattas av 
andra åtgärder, av balanseringssystem för 
exportörer och importörer av produkter 
som producerats av de sektorer eller 
delsektorer som fastställs i enlighet med 
artikel 10a. Dessa system ska inte minska 
likviditeten på marknaden för 
utsläppsrätter.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala 
utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som uppfyller de relevanta kriterierna i 
punkt 3 och som är möjliga att övervaka 
och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.

___________
1 Partskonferensen till 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar och tredje mötet för 
parterna i Kyotoprotokollet som hölls i 
Bali, Indonesien, den 
3-14 december 2007. 

Or. pl

Motivering

Med detta ändringsförslag klargörs det att endast internationella avtal som slutits i enlighet 
med FN:s ramkonvention om klimatförändringar kommer att beaktas. Ramkonventionen 
fastställer kriterier för internationella avtal. Situationen kommer att bedömas för alla 
industrisektorer, men framför allt för de energiintensiva. Internationella avtal måste också 
bedömas utifrån en tidsplan för genomförande. Balanseringssystem utgör ännu ett alternativ. 
De kommer inte att begränsa integreringen av sektorer i EU:s utsläppshandelssystem och inte 
öka den börda som läggs på anläggningar i EU som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.
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Ändringsförslag 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller 
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Justering av den andel utsläppsrätter 
som tilldelas gratis för att kompensera 
den indirekta effekten av att kostnaderna 
för koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna för de sektorer som i enlighet 
med artikel 10a.9 fastställts påverkas i 
särskilt hög grad av sådana 
kostnadsöverföringar. Den maximala 
andelen utsläppsrätter som tilldelas gratis 
för att kompensera för de kostnader som 
uppkommer då koldioxidutsläppen förs 
över till elpriserna, ska baseras på 
anläggningarnas genomsnittliga årliga 
granskade elförbrukning under 
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2005-2007 och den förväntade 
överföringskostnaden för sådan marginell 
teknik för elproduktion som bestämmer 
marknadspriserna. Denna andel ska vara 
utöver all fri tilldelning för direkta 
utsläpp.
Justeringen ska ändra bestämmelserna i 
artikel 10a.7 därefter.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Or. en

Motivering

Vid översynen måste hänsyn tas till hur överföringen av kostnaderna för koldioxidutsläppen 
till elpriserna berör de sektorer som har större indirekta än direkta utsläpp och som är 
särskilt påverkade av elpriserna. Det behövs ett väl utarbetat system för att dra upp riktlinjer 
för fri tilldelning i syfte att kompensera för de kostnader som uppkommer då 
koldioxidutsläppen förs över till elpriserna, vilket i synnerhet påverkar den energiintensiva 
industrin. Upptagande i gemenskapssystemet av importörer skulle inte fungera för sektorer 
med efterföljande produktionsled eftersom konsumentprodukter är alldeles för komplexa för 
att kunna skyddas av ett sådant system. 

Ändringsförslag 592
Anders Wijkman

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
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växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
delsektorer och anläggningar som har 
fastställts vara förenade med betydande 
risker för koldioxidläckage. Rapporten ska 
åtföljas av lämpliga förslag rörande t.ex. 
följande:

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa sektorer eller
delsektorer i enlighet med artikel 10a.

– Justering av andelen gratis utsläppsrätter 
som tas emot av dessa delsektorer och 
anläggningar i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de delsektorer och anläggningar som 
fastställs i enlighet med artikel 10a. 

Or. en

Ändringsförslag 593
Jens Holm

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen fastställa 
vilka sektorer som är förenade med en 
betydande risk för koldioxidläckage. 
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 i vad 
mån det är möjligt för den berörda 
sektorn eller delsektorn att föra vidare 
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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) Möjligheterna till utsläppsminskningar 
inom anläggningarna inom den berörda 
sektorn, exempelvis med hjälp av den mest 
effektiva tekniken.
b) I vad mån enskilda anläggningar inom 
den berörda sektorn kan minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på 
grundval av effektivaste teknik.
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 vad mån 
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.

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:
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Or. en

Motivering

Här garanteras det att kommissionen fortfarande kan identifiera vilka sektorer som är 
förenade med en betydande risk för koldioxidläckage, oavsett om tanken på 100 % fri 
tilldelning går igenom eller inte. Uppenbart löser det ju inga problem om man får företagen 
att flytta ut från Europa till länder vars regeringar vägrat ansluta sig till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar: växthusgasutsläppen skulle öka och arbetstillfällen i 
Europa gå förlorade. Diskussionen handlar om hur frågan effektivast ska åtgärdas.

Ändringsförslag 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – rubriken och inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att stödja vissa 
energiintensiva industrier i händelse av 

koldioxidläckage

Åtgärder för att stödja energiindustrier i 
händelse av koldioxidläckage

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen, mot bakgrund av utgången 
av de internationella förhandlingarna och 
den mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande sektorer och 
delsektorer som har fastställts vara 
förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. en

Motivering

Med tanke på att flera medlemsländer i själva verket utgör EU:s gränser bör bestämmelser av 
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denna typ även gälla för icke energiintensiva sektorer som är förenade med betydande risker 
för koldioxidläckage. Miljölagstiftningen ska garantera en hållbar användning av resurser 
inom EU och inte stödja utflyttningar av produktionsverksamhet till länder utanför EU som 
använder sig av mindre miljövänliga metoder. 

Ändringsförslag 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – rubriken och inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att stödja vissa 
energiintensiva industrier i händelse av 

koldioxidläckage

Åtgärder för att stödja energiindustrier i 
händelse av koldioxidläckage

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen, mot bakgrund av utgången 
av de internationella förhandlingarna och 
den mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande sektorer och 
delsektorer som har fastställts vara 
förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser ska även gälla för icke energiintensiva sektorer som är förenade med 
betydande risker för koldioxidläckage. Miljölagstiftningen ska garantera en hållbar 
användning av resurser inom EU och inte stödja utflyttningar av produktionsverksamhet till 
länder utanför EU som använder sig av mindre miljövänliga metoder. 
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Ändringsförslag 596
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i september 2009 ska kommissionen 
lägga fram en analytisk rapport med en 
utvärdering av situationen rörande 
energiintensiva sektorer och delsektorer 
som har fastställts vara förenade med 
betydande risker för koldioxidläckage. De 
åtgärder som vidtagits till stöd för vissa 
energiintensiva sektorer enligt artikel 10b 
kan upphävas endast med hjälp av ett 
internationellt avtal med minskningsmål 
av samma slag som här åläggs
medlemsstaterna, efter samråd med alla 
berörda arbetsmarknadsparter, 
Europaparlamentet och rådet. 
Den analytiska rapporten ska åtföljas av 
lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. de

Motivering

Om det redan i ett tidigt skede kan fastställas i direktivet om utsläppshandel vilka sektorer 
som ska omfattas av hundraprocentig gratis tilldelning kan investerings- och 
planeringssäkerheten förbättras för de energiintensiva industrier för vilka kommissionen först 
i juni 2010 skulle fastställa om risk för koldioxidläckage föreligger. För att undanröja 
konkurrensnackdelar bör denna situation kvarstå, så länge det inte finns något avtal som 
innehåller samma minskningsmål som redan föreslagits.
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Ändringsförslag 597
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen 
samt efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i september 2009 ska 
kommissionen, efter att ha samrått med alla 
berörda arbetsmarknadsparter, lägga fram 
en analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. De åtgärder som 
vidtagits till stöd för vissa energiintensiva 
sektorer enligt artikel 10b kan upphävas 
endast med hjälp av ett internationellt 
avtal med minskningsmål av samma slag 
som här åläggs medlemsstaterna.
Den analytiska rapporten ska åtföljas av 
lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

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 
industrier och sektorer för vilka kommissionen först i juni 2010 skulle fastställa om risk för 
koldioxidläckage föreligger. För att förhindra en överföring av koldioxidutsläpp måste det 
finnas gratis tilldelning, så länge det inte finns något internationellt avtal med samma 
minskningsmål som i EU:s system för utsläppshandel.
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Ändringsförslag 598
Antonio De Blasio

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen, mot bakgrund av utgången 
av de internationella förhandlingarna och 
den mån i vilken dessa leder till globala 
minskningar av växthusgasutsläppen samt 
efter att ha samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som direkt eller 
indirekt producerar utsläpp och har 
fastställts vara förenade med betydande 
risker för koldioxidläckage. Rapporten ska 
åtföljas av lämpliga förslag rörande t.ex. 
följande:

Or. hu

Ändringsförslag 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
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analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. en

Motivering

Av samma skäl som tidigare nämnts vad gäller sektorer som fastställts vara förenade med 
betydande risker för koldioxidläckage, bör datumet för att lägga fram rapporten för 
parlamentet och rådet ändras till juni 2010.

Ändringsförslag 600
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer och energisektorer 
som har fastställts vara förenade med 
betydande risker för koldioxidläckage. 
Rapporten ska åtföljas av lämpliga förslag 
rörande t.ex. följande:

Or. en
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Motivering

Frågan om koldioxidläckage bör åtgärdas i vederbörlig ordning och genom att det antas en 
förutsägbar lagstiftningsram. Därför bör det så snabbt som möjligt, och i god tid före 2011, 
fastställas vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage samt vidtas lämpliga åtgärder 
för att förhindra detta.

Eftersom energisektorn i somliga medlemsstater har formen av ett flertal isolerade 
energimarknader är den lika utsatt för koldioxidläckage som de energiintensiva sektorerna 
och bör tas med i kommissionens rapport.

Ändringsförslag 601
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer eller delsektorer samt 
energisektorer som har fastställts vara 
förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. en
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Ändringsförslag 602
Richard Seeber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i juni 2010 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken dessa 
leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Or. en

Motivering

Kommissionen bör kunna färdigställa en analys av utfallet av konferensen i Köpenhamn i 
december 2009 till juni 2010. Analysen och de påföljande åtgärderna kommer att vara till 
stor hjälp för marknaden. 

Ändringsförslag 603
Jens Holm

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Justering av andelen gratis 
utsläppsrätter som tas emot av dessa 
sektorer eller delsektorer i enlighet med 

utgår
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artikel 10a.

Or. en

Motivering

Fri tilldelning är ingen bra lösning på problemet med koldioxidläckage. Att dela ut gratis 
utsläppsrätter till de branscher som släpper ut mest växthusgaser skulle inte ge de incitament 
som behövs för att företagen verkligen ska minimera skadeverkningarna för miljön som deras 
produktionsprocesser medför. 

Ändringsförslag 604
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med artikel 10a.

– Upptagande i gemenskapssystemet av 
importörer av produkter som producerats 
av de sektorer eller delsektorer som 
fastställs i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Teknisk justering.
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Ändringsförslag 605
Jens Holm

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Gränsskattejustering för att uppväga att 
företag med tillverkning i 
utvecklingsländer som står utanför 
konventionen om klimatförändringar rent 
faktiskt subventioneras. 

Or. en

Motivering

Företag med produktion i sådana delar av världen där regeringarna valt att inte vara parter i 
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar subventioneras i konkurrensen 
med europeiska företag och andra som måste förvärva utsläppsrätter. Därför är det rimligt 
att ha kvar en möjlighet att belägga importen från sådana områden med skyddstullar, för att 
trygga den lojala konkurrensen och motverka koldioxidläckage. 

Ändringsförslag 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Justering av den andel utsläppsrätter 
som tilldelas gratis för att kompensera 
den indirekta effekten av att kostnaderna 
för koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna för de sektorer som i enlighet 
med artikel 10a.3 fastställts påverkas i 
särskilt hög grad av sådana 
kostnadsöverföringar. Utsläppsrätter 
inom ramen för denna kompensation ska 
ha form av tillägg och frånräknas från de 
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utsläppsrätter som fördelats i enlighet 
med artikel 10.1 och de ska inte omfattas 
av artikel 12.1 och 12.3.

Or. en

Motivering

Den kostnad som elförbrukarna får stå för till följd av att kostnaderna för koldioxidutsläppen 
förs över till elpriserna kan ha en avgörande betydelse för energiintensiva sektorers 
lönsamhet. Om det dessutom fastställts att det finns risk för koldioxidläckage måste extra 
utsläppsrätter tilldelas utöver de som tilldelats för direkta utsläpp. Sådana utsläppsrätter 
måste dras bort från dem som auktioneras ut och kommer inte att ha några negativa effekter 
för de aktörer som berörs av utauktioneringen i fall dessa utsläppsrätter är undantagna 
kravet på årliga återköp och överföring inte är tillåten. 

Ändringsförslag 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Justering av den andel utsläppsrätter 
som tilldelas gratis för att kompensera 
den indirekta effekten av att kostnaderna 
för koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna för de sektorer som i enlighet 
med artikel 10a.3 fastställts påverkas i 
särskilt hög grad av sådana 
kostnadsöverföringar. Utsläppsrätter 
inom ramen för denna kompensation ska 
ha form av tillägg och frånräknas från de 
utsläppsrätter som fördelats i enlighet 
med artikel 10.1 och de ska inte omfattas 
av artikel 12.1 och 12.3.

Or. en

Motivering

Den kostnad som elförbrukarna får stå för till följd av att kostnaderna för koldioxidutsläppen 
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förs över till elpriserna kan ha en avgörande betydelse för energiintensiva sektorers 
lönsamhet. Om det dessutom fastställts att det finns risk för koldioxidläckage måste extra 
utsläppsrätter, utöver de som tilldelats för direkta utsläpp, tilldelas. Dessa utsläppsrätter 
måste dras bort från dem som auktioneras ut och kommer inte att ha några negativa effekter 
för de aktörer som berörs av utauktioneringen om de är undantagna kravet på årliga återköp 
och om överföring inte är tillåten. 

Ändringsförslag 608
Irena Belohorská

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Justering av den andel utsläppsrätter 
som tilldelas gratis för att kompensera
den indirekta effekten av att kostnaderna 
för koldioxidutsläppen förs över till 
elpriserna för de sektorer som i enlighet 
med artikel 10a.3 fastställts påverkas i 
särskilt hög grad av sådana 
kostnadsöverföringar. Utsläppsrätter 
inom ramen för denna kompensation ska 
ha form av tillägg och frånräknas från de 
utsläppsrätter som fördelats i enlighet 
med artikel 10.1 och de ska inte omfattas 
av artikel 12.1 och 12.3.

Or. en

Motivering

Den kostnad som elförbrukarna får stå för till följd av att kostnaderna för koldioxidutsläppen 
förs över till elpriserna kan ha en avgörande betydelse för energiintensiva sektorers 
lönsamhet. Om det dessutom fastställts att det finns risk för koldioxidläckage måste extra 
utsläppsrätter, utöver de som tilldelats för direkta utsläpp, tilldelas. Dessa utsläppsrätter 
måste dras bort från dem som auktioneras ut och kommer inte att ha några negativa effekter 
för de aktörer som berörs av utauktioneringen om de är undantagna kravet på årliga återköp 
och om överföring inte är tillåten. 
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Ändringsförslag 609
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Införande av en kompensationsskatt på 
koldioxid för import inom dessa sektorer 
eller delsektorer.

Or. fr

Motivering

Ett system behövs för att undvika att europeiska företag utsätts för illojal konkurrens.

Ändringsförslag 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett internationellt avtal som innefattar
energiintensiva industrier där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage, eller ett sektorspecifikt 
internationellt avtal för sådana industrier, 
måste uppfylla åtminstone följande 
kriterier för att skapa likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för 
anläggningar inom sektorer där det 
fastställts föreligga betydande risk för 
koldioxidläckage: 
i) Likvärdiga mål för koldioxidutsläpp. 
ii) Liknande utsläppsminskningssystem, 
med likvärdig effekt och baserade på 
riktmärken, ska åläggas alla länder som 
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deltar eller, i länder som inte har 
likvärdiga mål för koldioxidutsläppen i 
sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet för utsläppshandel.
iii) Ett effektivt internationellt 
övervaknings- och kontrollsystem.
iv) Ett bindande system för tvistlösning 
och tydliga föreskrifter om påföljder, 
jämförbara med gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Ett internationellt avtal kommer att förhindra koldioxidutsläpp endast under förutsättning att 
det uppfyller vissa kriterier som skapar likvärdiga verksamhetsförutsättningar för 
konkurrerande sektorer. 

Ändringsförslag 611
Irena Belohorská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett internationellt avtal som innefattar 
energiintensiva industrier där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage, eller ett sektorspecifikt 
internationellt avtal för sådana industrier, 
måste uppfylla åtminstone följande 
kriterier för att skapa likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för 
anläggningar inom sektorer där det 
fastställts föreligga betydande risk för 
koldioxidläckage: 
i) Länder som företräder en kritisk massa 
på minst 85 % av världsproduktionen ska 
delta, bland dem också de viktigaste 
tillväxtmarknaderna.
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ii) Likvärdiga mål för koldioxidutsläpp. 
iii) Liknande utsläppsminskningssystem, 
med likvärdig effekt och baserade på 
riktmärken, ska åläggas alla länder som 
deltar eller, i länder som inte har 
likvärdiga mål för koldioxidutsläppen i 
sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet för utsläppshandel.
iv) Likvärdiga begränsningar för 
konkurrerande material, med hänsyn 
tagen till deras livscykel.
v) Ett effektivt internationellt 
övervaknings- och kontrollsystem.
vi) Ett bindande system för tvistlösning 
och tydliga föreskrifter om påföljder, 
jämförbara med gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Ett internationellt avtal kommer att förhindra koldioxidutsläpp endast under förutsättning att 
det uppfyller vissa kriterier som skapar likvärdiga verksamhetsförutsättningar för 
konkurrerande sektorer. 

Ändringsförslag 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett internationellt avtal som innefattar 
industrier där det föreligger betydande 
risk för koldioxidläckage, eller ett 
sektorsanknutet internationellt avtal, 
måste uppfylla åtminstone följande 
kriterier för att skapa likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för 
anläggningar inom sektorer där det 
fastställts föreligga betydande risk för 
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koldioxidläckage:
i) Länder som företräder en kritisk massa 
på minst 85 % av världsproduktionen ska 
delta, bland dem också de viktigaste 
tillväxtmarknaderna.
ii) Likvärdiga mål för koldioxidutsläppen. 
iii) Liknande utsläppsminskningssystem, 
med likvärdig effekt och baserade på 
riktmärken, ska åläggas alla länder som 
deltar eller, i länder som inte har 
likvärdiga mål för koldioxidutsläppen 
åläggas de sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet för utsläppshandel.
iv) Obligatorisk tillämpning av likvärdiga 
begränsningar för konkurrerande 
produkter, med hänsyn tagen till deras 
livscykel.
v) Ett effektivt internationellt system för 
övervakning och kontroll. 
vi) Ett bindande system för tvistlösning 
och klara föreskrifter om påföljder, 
jämförbara med gemenskapssystemet. 

Or. pl

Motivering

Ett internationellt avtal kommer att förhindra koldioxidutsläpp endast under förutsättning att 
det uppfyller vissa kriterier som skapar likvärdiga verksamhetsförutsättningar för 
konkurrerande sektorer.

Ändringsförslag 613
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
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över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över 
de gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.1.

över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv.

2. Senast den 28 februari varje år ska de 
behöriga myndigheterna utfärda den 
kvantitet utsläppsrätter som ska fördelas 
för det året, beräknat i enlighet med 
artiklarna 10 och 10a.

2. Senast den 28 februari varje år ska de 
behöriga myndigheterna utfärda den 
kvantitet utsläppsrätter som ska fördelas 
för det året, beräknat i enlighet med 
artikel 10.

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter.

Or. en

Ändringsförslag 614
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över 
de gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.1.

utgår

Or. pl

Motivering

Artikel 11.1 skulle med sina krav på administration och information föra med sig enorma 
kostnader inom det område som detta förslag till direktiv omfattar. 
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Den kontrollnivå som föreskrivs i artikel 11 är oproportionerlig i förhållande till de 
miljöskyddsmål som kan uppnås med de åtgärder som föreskrivs i denna artikel.

Ändringsförslag 615
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över 
de gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.1.

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv. 

Or. en

Motivering

Fullständig utauktionering bör genast bli allmän regel, eftersom fri tilldelning inte ger 
företagen de nödvändiga incitamenten att minimera de negativa följderna för miljön som 
deras verksamhet medför. Visst är det bra med åtgärder för att förhindra koldioxidläckage, 
men för den skull behövs det ingen fri tilldelning till sådana branscher som hör till de största 
producenterna av växthusgaser.

Ändringsförslag 616
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 1. Senast den 30 juni 2011 ska varje 
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medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över de 
gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.1.

medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna nationella 
genomförandeåtgärder som innehåller en
förteckning över alla anläggningar inom 
dess gränser som omfattas av detta direktiv 
samt över de gratis utsläppsrätter som 
tilldelats varje anläggning inom dess 
gränser, beräknat i enlighet med de 
bestämmelser som avses i artikel 10a.1.

Or. en

Motivering

Sista datum för att lämna in nationella genomförandeåtgärder bör tidigareläggas från 
september 2011 till juni 2011 så att medlemsstaterna har tid att ändra dem om de inte skulle 
godtas av kommissionen.

Ändringsförslag 617
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över de 
gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.1.

1. Senast den 30 september 2011 ska varje 
medlemsstat offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en förteckning 
över alla anläggningar inom dess gränser 
som omfattas av detta direktiv samt över de 
gratis utsläppsrätter som tilldelats varje 
anläggning inom dess gränser, beräknat i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 10a.2.

Or. de

Motivering

Nödvändig anpassning med tanke på införandet av modellen med riktmärken.
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Ändringsförslag 618
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom tre månader efter det att de 
nationella genomförandeåtgärder anmälts 
av en medlemsstat i enlighet med punkt 1 
kan kommissionen avvisa åtgärderna eller 
delar av dessa, på grundval av att de är 
oförenliga med de bestämmelser som 
avses i artikel 10a.1. Medlemsstaterna får 
enbart utfärda gratis utsläppsrätter i 
enlighet med punkt 2 om de föreslagna 
nationella genomförandeåtgärderna har 
godkänts av kommissionen. Varje beslut 
om avslag från kommissionens sida skall 
åtföljas av en motivering.

Or. en

Motivering

Kommissionen måste spela en roll i samband med godkännandet av nationella 
genomförandeåtgärder för att se till att medlemsstaterna tillämpar reglerna om fri tilldelning 
till sina anläggningar på ett konsekvent sätt.

Ändringsförslag 619
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år ska de 
behöriga myndigheterna utfärda den 
kvantitet utsläppsrätter som ska fördelas 
för det året, beräknat i enlighet med 

2. Senast den 28 februari varje år ska de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
sina nationella genomförandeåtgärder
utfärda den kvantitet utsläppsrätter som ska 
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artiklarna 10 och 10a. fördelas för det året, beräknat i enlighet 
med artiklarna 10 och 10a. 

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter.

2a. Fri tilldelning får inte förekomma för 
anläggningar där sådan verksamhet som 
anges i bilaga 1 har upphört eller där 
kapaciteten för sådan verksamhet som 
anges i bilaga 1 har sjunkit under de 
gränsvärden som anges i denna bilaga. 
Kommissionen ska, i åtgärderna enligt 
artikel 10a.1, föra in en definition av 
anläggningar vars verksamhet delvis eller 
helt har upphört. Anläggningarna kan 
även i fortsättningen tilldelas gratis 
utsläppsrätter i enlighet med 
bestämmelserna om fri tilldelning i 
artikel 10a.1.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att definiera när en anläggning upphör med sin verksamhet för att garantera en 
harmonisering inom EU.

Ändringsförslag 620
Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 28 februari varje år ska de 
behöriga myndigheterna utfärda den 
kvantitet utsläppsrätter som ska fördelas 
för det året, beräknat i enlighet med 
artiklarna 10 och 10a.

2. Senast den 28 februari varje år ska de 
behöriga myndigheterna utfärda den 
kvantitet utsläppsrätter som ska fördelas 
för det året, beräknat i enlighet med 
artikel 10.

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter.

Or. en
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Ändringsförslag 621
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter.

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter och måste lämna 
tillbaka en proportionell del av de redan 
tilldelade gratis utsläppsrätterna.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse ser till att det inte finns några incitament för att fortsätta produktionen 
efter det att beslut tagits om att upphöra med verksamheten för att spara gratis utsläppsrätter. 

Ändringsförslag 622
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter.

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter. Oanvända 
utsläppsrätter ska flyttas till reserven.

Or. en

Motivering

Utsläppsrätter som vikts för nya deltagare förväntas öka likviditeten. Marknaden förväntar 
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sig att denna likviditet tilldelas anläggningarna gratis (minskar efterfrågan). Oanvända 
utsläppsrätter bör därför föras in på marknaden.

Ändringsförslag 623
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter.

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter såtillvida aktören 
inte kan bevisa för den behöriga 
myndigheten att han, i sitt hemland, 
kommer att ersätta produktionen inom en 
bestämd och rimlig tid.

Or. en

Ändringsförslag 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 

utsläppsminskningsenheter (CER och 
ERU) från projektverksamhet inom 

gemenskapssystemet före ikraftträdandet 
av ett framtida internationellt avtal om 

klimatförändringar

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som 

uteslutande klassats som Gold Standard
från projektverksamhet inom 

gemenskapssystemet före ikraftträdandet 
av ett framtida internationellt avtal om 

klimatförändringar
1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
och innan punkterna 3 och 4 i artikel 28 
börjar tillämpas, ska punkterna 2–7 i 

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
ska punkterna 2–6 tillämpas.
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denna artikel tillämpas.
2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) 
som till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som uteslutande klassats som 
Gold Standard och som de tilldelats av 
medlemsstaterna för perioden 2008–2012 
kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som uteslutande klassats som Gold 
Standard och som till och med 2012 
utfärdats för utsläppsminskningar från 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012. Antalet tilldelade 
utsläppsrättigheter (inklusive 
utsläppsrättigheter tilldelade enligt 
punkterna 3, 4 och 5) får inte omfatta mer 
än 50 % av mängden ovan nämnda 
externa krediter som inte har använts. 
Den behöriga myndigheten ska bevilja 
sådant utbyte på begäran till och med den 
31 december 2014.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

3. I den mån de certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som 
uteslutande klassats som Gold Standard 
och som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som 
uteslutande klassats som Gold Standard 
och som härrör från projekt inledda före 
2013 och som utfärdats för 
utsläppsminskningar som genomförts från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter som är giltiga från och med 
2013 och framåt. Antalet tilldelade 
utsläppsrättigheter (inklusive 
utsläppsrättigheter tilldelade enligt 
punkterna 3, 4 och 5) får inte omfatta mer 
än 50 % av mängden ovan nämnda 
externa krediter som inte har använts. 

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
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medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

4. I den mån de certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som 
medlemsstaterna tilldelat aktörerna för 
perioden 2008–2012 inte har uttömts, ska 
de behöriga myndigheterna låta aktörerna 
byta ut certifierade utsläppsminskningar 
(CER) som uteslutande klassats som 
Gold Standard och som utfärdats för 
utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först. Antalet tilldelade 
utsläppsrättigheter (inklusive 
utsläppsrättigheter tilldelade enligt 
punkterna 3, 4 och 5) får inte omfatta mer 
än 50 % av mängden ovan nämnda 
externa krediter som inte har använts. 

5. I den mån de tillgodohavanden (CER
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från 
projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

5. I den mån de certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som 
medlemsstaterna tilldelat aktörer för 
perioden 2008–2012 inte har uttömts och 
om slutandet av ett internationellt avtal om 
klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen, om 
dessa tillgodohavanden klassats som 
Gold Standard, användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet. Antalet tilldelade 
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utsläppsrättigheter (inklusive 
utsläppsrättigheter tilldelade enligt 
punkterna 3, 4 och 5) får inte omfatta mer 
än 50 % av mängden ovan nämnda 
externa krediter som inte har använts. 

6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet 
utnyttja tillgodohavanden som härrör från 
teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling.
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt där 
utsläppen från det grundscenario som 
används ligger under den nivå som 
föreskrivs för gratis tilldelning inom ramen 
för de åtgärder som avses i artikel 10a eller 
under de nivåer som föreskrivs enligt 
gemenskapslagstiftningen.

6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet 
utnyttja tillgodohavanden som klassats 
som Gold Standard och som härrör från 
teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling. 
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt där 
utsläppen från det grundscenario som 
används ligger under den nivå som 
föreskrivs för gratis tilldelning inom ramen 
för de åtgärder som avses i artikel 10a eller 
under de nivåer som föreskrivs enligt 
gemenskapslagstiftningen.

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.”

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar som 
klassats som Gold Standard från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet, och upp till 10 % av 
de ytterligare minskningsinsatserna ska 
ske i enlighet med artikel 9 ”

Or. fr

Motivering

I gemenskapens system för utsläppshandel bör det finnas garantier för att tillgodohavandena 
främjar en hållbar utveckling på global nivå. 

Endast tillgodohavanden som klassats som Gold Standard bör användas under den 
tredje perioden inom gemenskapens system för utsläppshandel. 

Om inget internationellt avtal sluts ska endast 50 % av tillgodohavandena kunna 
återanvändas under perioden 2008–2012.

Om ett internationellt avtal sluts ska 10 % av den totala utsläppsminskning som fastställts i 
gemenskapens system för utsläppshandel kunna användas tillsammans med 
utsläppsminskningar som klassats som Gold Standard.
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Ändringsförslag 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 

utsläppsminskningsenheter (CER och 
ERU) från projektverksamhet inom 

gemenskapssystemet före ikraftträdandet 
av ett framtida internationellt avtal om 

klimatförändringar

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som 

uteslutande klassats som Gold Standard 
från projektverksamhet inom 

gemenskapssystemet i fall inget framtida 
internationellt avtal om klimatförändringar 

träder ikraft före utgången av 2012. 

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
och innan punkterna 3 och 4 i artikel 28 
börjar tillämpas, ska punkterna 2–7 i 
denna artikel tillämpas.

1. Certifierade utsläppsminskningar 
(CER) ska i de fall då de förekommer i 
detta direktiv endast tillåtas om de 
använder sig av metoder och standarder 
som stämmer överens med dem som tagits 
fram av Gold Standard Foundation.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU)
som till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 31 december 
2014.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER) som de tilldelats 
av medlemsstaterna för perioden 2008–
2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som uteslutande klassats som 
Gold Standard och som till och med 2012 
utfärdats för utsläppsminskningar från 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012. Antalet tilldelade utsläppsrätter, 
inklusive utsläppsrätter tilldelade enligt 
punkterna 3, 4 och 5, får inte omfatta mer 
än 50 % av mängden ovan nämnda 
externa krediter som inte har använts.
Den behöriga myndigheten ska bevilja 
sådant utbyte på begäran till och med den 
31 december 2014.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 3. I den mån de tillgodohavanden (CER) 



AM\734914SV.doc 59/97 PE409.659v01-00

SV

och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

som medlemsstaterna tilldelat aktörerna för 
perioden 2008–2012 inte har uttömts, ska 
de behöriga myndigheterna enbart låta 
aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som klassats 
som Gold Standard och som härrör från 
projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt. Antalet tilldelade 
utsläppsrätter, inklusive utsläppsrätter 
tilldelade enligt punkterna 3, 4 och 5, får 
inte omfatta mer än 50 % av mängden 
ovan nämnda externa krediter som inte 
har använts.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som klassats som Gold 
Standard och som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER) 
som medlemsstaterna tilldelat aktörerna för 
perioden 2008–2012 inte har uttömts, ska 
de behöriga myndigheterna enbart låta 
aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som klassats 
som Gold Standard och som utfärdats för 
utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först. Antalet tilldelade 
utsläppsrätter, inklusive tilldelade 
utsläppsrätter enligt punkterna 2, 3 och 5, 
får inte omfatta mer än 50 % av mängden 
ovan nämnda externa krediter som inte 
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har använts.
5. I den mån de tillgodohavanden (CER
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från 
projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

5. I den mån de tillgodohavanden (CER)
som medlemsstaterna tilldelat aktörer för 
perioden 2008–2012 inte har uttömts och 
om slutandet av ett internationellt avtal om 
klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen 
användas inom gemenskapssystemet enligt 
avtal som slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna, så länge dessa 
är klassade som Gold Standard, i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet. Antalet tilldelade 
utsläppsrätter, inklusive tilldelade 
utsläppsrätter enligt punkterna 2, 3 och 4, 
får inte omfatta mer än 50 % av mängden 
ovan nämnda externa krediter som inte 
har använts.

6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet 
utnyttja tillgodohavanden som härrör från 
teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling.
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt där 
utsläppen från det grundscenario som 
används ligger under den nivå som 
föreskrivs för gratis tilldelning inom 
ramen för de åtgärder som avses i 
artikel 10a eller under de nivåer som 
föreskrivs enligt 
gemenskapslagstiftningen.

6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet 
utnyttja tillgodohavanden som klassats 
som Gold Standard och som härrör från 
teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling. 
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt där 
utsläppen från det grundscenario som 
används ligger under den nivå som 
föreskrivs enligt gemenskapslagstiftningen.

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.”

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar som 
klassats som Gold Standard från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet, och upp till 10 % av 
de ytterligare minskningsinsatserna ska 
ske i enlighet med artikel 9 och 28.”
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Or. en

Motivering

Garanterar att endast tillgodohavanden av hög kvalitet som lever upp till kraven på öppenhet, 
additionalitet och hållbar utveckling tillåts i gemenskapens system för utsläppshandel. Endast 
tillgodohavanden som klassats som Gold Standard bör tillåtas att sparas under fas 3 av 
gemenskapens system för utsläppshandel. Hälften av alla oanvända CDM-tillgodohavanden i 
fas före 2013 kan föras över till fas 3 efter 2013 och enligt ett framtida internationellt avtal 
kan 10 % av de ytterligare minskningsinsatserna kvittas. 

Ändringsförslag 626
Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 

utsläppsminskningsenheter (CER och 
ERU) från projektverksamhet inom 

gemenskapssystemet före ikraftträdandet 
av ett framtida internationellt avtal om 

klimatförändringar

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 

utsläppsminskningsenheter (CER och 
ERU) från projektverksamhet inom 

gemenskapssystemet

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
och innan punkterna 3 och 4 i artikel 28 
börjar tillämpas, ska punkterna 2–7 i 
denna artikel tillämpas.

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
och innan punkterna 3 och 4 i artikel 28 
börjar tillämpas, ska punkterna 2–4 i 
denna artikel tillämpas.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar ytterligare
utsläppsrätter, utöver dem som utfärdats 
med stöd av artikel 9 i detta direktiv och 
som ska vara giltiga från och med 2013 
och framåt och utfärdas i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
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perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av minst en medlemsstat inom 
ramen för gemenskapssystemet till och 
med 2012. Den behöriga myndigheten ska 
bevilja sådant utbyte på begäran till och 
med den 31 december 2014.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som härrör från projekt inledda före 2013 
och som utfärdats för 
utsläppsminskningar som genomförts 
från och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter som är giltiga från och med 
2013 och framåt.

3. I varje fall kan aktörer utnyttja 
tillgodohavanden (CER och ERU) vilka 
får omfatta upp till 10,5 % av deras årliga 
utsläpp i syfte att uppfylla deras 
skyldigheter enligt gemenskapssystemet.
Detta ska ske genom att följande överlåts:

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012.

a) Certifierade utsläppsminskningar 
(CER) och utsläppsminskningsenheter 
(ERU) för projekt inom mekanismen för 
ren utveckling och/eller gemensamma 
initiativ (CDI/JI) för utsläppsminskningar 
som äger rum fram till utgången av 2015.
b) Certifierade utsläppsminskningar 
(CER) och utsläppsminskningsenheter 
(ERU) för projekt inom mekanismen för 
ren utveckling och/eller gemensamma 
initiativ (CDI/JI) för utsläppsminskningar 
som äger rum från och med 2013 och 
framåt i länder som ratificerat ett 
framtida internationellt avtal om 
klimatförändringar.
c) Certifierade utsläppsminskningar 
(CER) och utsläppsminskningsenheter 
(ERU) för projekt inom mekanismen för 
ren utveckling och/eller gemensamma 
initiativ (CDI/JI) för utsläppsminskningar 
som äger rum från och med 2013 och 
framåt i länder med vilka EU före den 
31 december 2015 ingått ett bilateralt eller 
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multilateralt samarbetsavtal om 
klimatförändringar. 
d) Certifierade utsläppsminskningar från 
verksamhet som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp och som uppfyller de 
krav som fastställts i samarbetsavtal i 
länder som inte ingår i mekanismen för 
kapacitetsutveckling och som ingått 
samarbetsavtal med EU rörande 
utsläppsminskningar från och med 2013 
och fram till ett år efter det att ett framtida 
internationellt avtal om 
klimatförändringar trätt i kraft. 

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar 
från och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

4. De samarbetsavtal som avses i 
punkt 3 d ska innehålla en definition av 
lämpliga projekttyper, en förklaring av de 
metoder som används för att fastställa 
antalet tillgodohavanden som ska 
utfärdas samt en mekanism som 
garanterar en överföring av 
tillgodohavanden till certifikat som kan 
användas för att uppfylla målen i ett 
framtida internationellt avtal om 
klimatförändringar.”

Första stycket ska tillämpas för 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
för alla projekttyper som godkänts av 
samtliga medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen 
eller fram till år 2020, beroende på vad 
som inträffar först.
5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen 
användas inom gemenskapssystemet 
enligt avtal som slutits med tredjeländer, i 
vilka utnyttjandenivåerna anges.
Aktörerna ska, med stöd av sådana avtal, 
kunna utnyttja tillgodohavanden från 
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projektverksamhet i de berörda 
tredjeländerna i syfte att uppfylla sina 
skyldigheter enligt gemenskapssystemet.
6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet 
utnyttja tillgodohavanden som härrör 
från teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling.
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt där 
utsläppen från det grundscenario som
används ligger under den nivå som 
föreskrivs för gratis tilldelning inom 
ramen för de åtgärder som avses i 
artikel 10a eller under de nivåer som 
föreskrivs enligt 
gemenskapslagstiftningen.
7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget garanterar att de tillgodohavanden (CER och ERU) som medlemsstaterna 
tilldelat aktörerna under perioden 2008–2012 används. Dessutom innebär ändringsförslaget 
att principen om supplementaritet, dvs. principen om att hälften av de insatser som görs (vilka 
bör inkludera tillväxt till följd av ökad ekonomisk verksamhet) för att uppfylla åtagandena om 
minskade utsläpp kan åstadkommas genom att använda internationella mekanismer, flyttas 
till den tredje handelsperioden. Denna princip ska tillämpas oberoende av ett framtida 
internationellt avtal om klimatförändringar. 
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Ändringsförslag 627
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 

utsläppsminskningsenheter (CER och 
ERU) från projektverksamhet inom 

gemenskapssystemet före ikraftträdandet 
av ett framtida internationellt avtal om 

klimatförändringar

Utnyttjande av certifierade 
utsläppsminskningar och 

utsläppsminskningsenheter (CER och 
ERU) från projektverksamhet inom 

gemenskapssystemet i samband med att 
det sluts ett framtida internationellt avtal 

om klimatförändringar

Or. en

Motivering

Alla bestämmelser i artikel 11a gäller inte för de förhållanden som råder före ikraftträdandet 
av ett framtida internationellt avtal.

Ändringsförslag 628
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att garantera att projekt inom 
mekanismen för ren utveckling utan tvivel 
bidrar till additionalitetsprincipen och 
frivilliga och bidrar till en hållbar 
utveckling, bör kommissionen endast 
tillåta projekt som uppfyller 
Gold Standard-kraven. Punkterna 2–7
omfattas av detta krav.

Or. en
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Motivering

Tillämpningen av kriterierna för Gold Standard garanterar att endast projekt av hög kvalitet 
godkänns, dvs. att utsläppsminskningar som ännu inte åstadkommits och projekt som medför 
tydliga fördelar när det gäller en hållbar utveckling för lokalsamhällen godkänns. 

Ändringsförslag 629
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Företrädare för 
Europeiska kommissionen och 
Europaparlamentet bör ingå i styrelsen 
för märkningen Gold Standard, i syfte att 
garantera kontroll vad gäller framtida 
ändringar av kvalitetskraven för 
märkningen Gold Standard. 

Or. en

Motivering

Detta garanterar att Gold Standard-kriterierna efterlevs i gemenskapens system för 
utsläppshandel. Kommissionen bör inte låta oberoende organisationer bestämma framtida 
kvalitetskriterier utan bör själva vara med och besluta.

Ändringsförslag 630
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
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tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper 
som godkänts av samtliga medlemsstater 
inom ramen för gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
utfärdats till och med 2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med 31 mars 2015.

Or. en

Ändringsförslag 631
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper 
som godkänts av samtliga medlemsstater 
inom ramen för gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
utfärdats till och med 2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med 31 mars 2015.

Or. en
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Motivering

Att införa ett extra kontrollförfarande inom EU för projekten, utöver de allmänt godtagna 
kontrollerna, är onödigt. 

Ändringsförslag 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper 
som godkänts av samtliga medlemsstater 
inom ramen för gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
utfärdats till och med 2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
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tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper 
som godkänts av samtliga medlemsstater 
inom ramen för gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
utfärdats till och med 2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 634
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekt av typen 
Gold Standard som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012. Den behöriga myndigheten ska 
bevilja sådant utbyte på begäran till och 
med den 31 december 2014.

Or. en
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Ändringsförslag 635
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts inom ramen för 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar under perioden 2008–
2012. Den behöriga myndigheten ska 
bevilja sådant utbyte på begäran till och 
med den 31 december 2014.

Or. en

Motivering

Om EU godkänner vissa bestämmelser och projekttyper på FN-nivå men sedan använder sig 
av ytterligare bestämmelser på EU-nivå, kan detta inverka negativt på framtida förhandlingar 
med övriga världssamfundet. Dessutom är det logiskt att inom EU godkänna det som man 
redan antagit i FN-förhandlingar.
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Ändringsförslag 636
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Den behöriga 
myndigheten ska bevilja sådant utbyte på 
begäran till och med den 
31 december 2014.

2. I den mån aktörerna inte har uttömt de 
tillgodohavanden (CER och ERU) som de 
tilldelats av medlemsstaterna för perioden 
2008–2012 kan de begära att den behöriga 
myndigheten utfärdar utsläppsrätter giltiga 
från och med 2013 och framåt i utbyte mot 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
till och med 2012 utfärdats för 
utsläppsminskningar från projekttyper som 
godkänts av samtliga medlemsstater inom 
ramen för gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012 samt för verksamhet i 
samband med markanvändning, 
förändringar i markanvändningen och 
skogsbruk. Den behöriga myndigheten ska 
bevilja sådant utbyte på begäran till och 
med den 31 december 2014.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna är inte alla så villiga att acceptera att tillgodohavanden som härrör från 
genomförandet av skogsverksamhet under perioden 2008–2012 ska ingå i 
utsläppshandelssystemet.
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Ändringsförslag 637
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt av typen Gold Standard
inledda före 2013 och som utfärdats för 
utsläppsminskningar som genomförts från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter som är giltiga från och med 
2013 och framåt.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Första stycket ska tillämpas för alla projekt 
av typen Gold Standard som godkänts av 
samtliga medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Or. en

Ändringsförslag 638
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 

3. De behöriga myndigheterna ska årligen
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013, mot 
utsläppsrätter som är giltiga från och med 
2013 och framåt, varvid utbytet ska få 
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som härrör från projekt inledda före 2013 
och som utfärdats för 
utsläppsminskningar som genomförts 
från och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter som är giltiga från och med 
2013 och framåt.

omfatta upp till 50 % av den årliga 
minskning av den kvantitet utsläppsrätter 
som ska tilldelas enligt föreskrifterna i 
artikel 9.

Or. en

Motivering

Med denna bestämmelse förlängs användningen av certifierade utsläppsrätter till efter 2013. 
Det handlar om projekt som inletts före 2013 och redan certifierats. Utbytet ska få omfatta 
upp till 50 % av den årliga minskning av den kvantitet utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt (i jämförelse med den andra handelsperioden). Trycket på priserna för 
EU:s utsläppsrätter kan minskas avsevärt genom att man använder utsläppsrätter inom 
ramen för mekanismen för ren utveckling och/eller gemensamma initiativ (CDM/JI). Det här 
skulle dessutom skapa möjligheter till inledande investeringar i utvecklingsländerna, öka 
medvetenheten om energieffektiviteten och öppna möjligheter för export.

Ändringsförslag 639
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och som härrör 
från projekt som berör förnybar energi 
och/eller effektivitet på efterfrågesidan
och som inletts före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt, med undantag för 
certifierade utsläppsminskningar som 
härrör från stora vattenkraftsprojekt.
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Or. en

Motivering

Det vore ologiskt att tillåta kompensation inom industrisektorer som ofta råkar ut för 
koldioxidläckage. Ett erkännande av tillgodohavanden från investeringar som avser 
mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer kunde i själva verket medföra 
stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.

Ändringsförslag 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt inledda före 2013 och som 
utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

3. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som härrör 
från projekt som registrerats före 2013 och 
som utfärdats för utsläppsminskningar som 
genomförts från och med 2013 och framåt, 
mot utsläppsrätter som är giltiga från och 
med 2013 och framåt.

Or. en

Ändringsförslag 641
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för alla Första stycket ska tillämpas för alla 
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projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012 samt för verksamhet i samband med 
markanvändning, förändringar i 
markanvändningen och skogsbruk.

Or. fr

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 11a.2.

Ändringsförslag 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 643
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts inom ramen för 
FN:s ramkonvention om 
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gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

klimatförändringar under perioden 2008–
2012.

Or. en

Motivering

Om EU godkänner vissa bestämmelser och projekttyper på FN-nivå men sedan använder sig 
av ytterligare bestämmelser på EU-nivå, kan detta inverka negativt på framtida förhandlingar 
med övriga världssamfundet. Dessutom är det logiskt att inom EU godkänna det som man 
redan antagit i FN-förhandlingarna.

Ändringsförslag 644
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Första stycket ska tillämpas för alla 
projekttyper som godkänts inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012.

Or. en

Motivering

Att införa ett extra kontrollförfarande inom EU för projekten, utöver de allmänt godtagna 
kontrollerna, är onödigt. 
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Ändringsförslag 645
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte 
har uttömts, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

4. Med hänsyn till den övre gräns som 
angivits i punkt 3, ska de behöriga 
myndigheterna låta aktörerna byta ut 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
som utfärdats för utsläppsminskningar från 
och med 2013 och framåt, mot 
utsläppsrätter från nya projekt i de minst 
utvecklade länderna som inletts från och 
med 2013 och framåt.

Or. en

Motivering

Ändringen innebär att den ökade användningen av certifierade utsläppsrätter som föreslagits 
i artikel 11a.3 även gäller för förhållandena i punkt 4. (Se även motiveringen till punkt 3). 

Ändringsförslag 646
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
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för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
inletts från och med 2013 och framåt.

för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt som berör förnybar energi 
och/eller effektivitet på efterfrågesidan i 
de minst utvecklade länderna som inletts 
från och med 2013 och framåt, med 
undantag för certifierade 
utsläppsminskningar som härrör från 
stora vattenkraftsprojekt.

Or. en

Motivering

Det vore ologiskt att tillåta kompensation inom industrisektorer som ofta råkar ut för 
koldioxidläckage. Ett erkännande av tillgodohavanden från investeringar som avser 
mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer kunde i själva verket medföra 
stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.

Ändringsförslag 647
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt i de minst utvecklade länderna
som inletts från och med 2013 och framåt.

4. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörerna för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts, ska de behöriga myndigheterna 
låta aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar (CER) som utfärdats 
för utsläppsminskningar från och med 2013 
och framåt, mot utsläppsrätter från nya 
projekt som inletts från och med 2013 och 
framåt.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att tillåta ytterligare investeringar i projekt inom mekanismen för ren 
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utveckling och/eller gemensamma initiativ (CDI/JI) som inletts efter 2013, i syfte att 
garantera att utsläppsminskningarna genomförs till ett så bra pris som möjligt, samtidigt som 
EU:s mål för utsläppsminskningar respekteras.

Ändringsförslag 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En aktör som har använt en tillfällig CER 
ska överlåta en certifierad 
utsläppsminskning (CER), en tillfällig 
CER, en utsläppsminskningsenhet (ERU) 
eller en kvot senast 30 dagar innan den 
tillfälliga CER löper ut, för att täcka de 
utsläpp som täckts av den tillfälliga CER 
som löper ut. Om aktören inte ersatt 
någon av de tillfälliga CER som använts 
för att täcka utsläppen innan dessa löper 
ut, kommer aktören att åläggas att betala 
en avgift för de överskridande utsläppen i 
enlighet med artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
för alla projekttyper som godkänts av 
samtliga medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 

utgår
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2008–2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen 
eller fram till år 2020, beroende på vad 
som inträffar först.

Or. en

Ändringsförslag 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
för alla projekttyper som godkänts av 
samtliga medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen 
eller fram till år 2020, beroende på vad 
som inträffar först.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 651
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–



AM\734914SV.doc 81/97 PE409.659v01-00

SV

2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

2012 samt för verksamhet i samband med 
markanvändning, förändringar i 
markanvändningen och skogsbruk, till 
dess att dessa länder har ratificerat ett avtal 
med gemenskapen eller fram till år 2020, 
beroende på vad som inträffar först.

Or. fr

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 11a.2.

Ändringsförslag 652
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Or. en

Motivering

Att införa ett extra kontrollförfarande inom EU för projekten, utöver de allmänt godtagna 
kontrollerna, är onödigt. 
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Ändringsförslag 653
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Or. en

Motivering

Att införa en extra kontrollprocess inom EU för projekten, utöver de allmänt godtagna 
kontrollerna, är onödigt. 

Ändringsförslag 654
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla projekt 
av typen Gold Standard som godkänts av 
samtliga medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
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inträffar först. inträffar först.

Or. en

Ändringsförslag 655
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för alla 
projekttyper som godkänts av samtliga 
medlemsstater inom ramen för 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Första stycket ska tillämpas för certifierade 
utsläppsminskningar (CER) för 
projekttyper som godkänts inom ramen för 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar under perioden 2008–
2012, till dess att dessa länder har 
ratificerat ett avtal med gemenskapen eller 
fram till år 2020, beroende på vad som 
inträffar först.

Or. en

Motivering

Om EU godkänner vissa bestämmelser och projekttyper på FN-nivå men sedan använder sig 
av ytterligare bestämmelser på EU-nivå, kan detta inverka negativt på framtida förhandlingar 
med övriga världssamfundet. Dessutom är det logiskt att inom EU godkänna det som man 
redan antagit i FN-förhandlingarna.

Ändringsförslag 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En aktör som har använt en tillfällig 
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CER ska överlåta en certifierad 
utsläppsminskning (CER), en tillfällig 
CER, en utsläppsminskningsenhet (ERU) 
eller en kvot senast 30 dagar innan den 
tillfälliga CER löper ut, för att täcka de 
utsläpp som täckts av den tillfälliga CER 
som löper ut. Om aktören inte ersatt 
någon av de tillfälliga CER som använts 
för att täcka utsläppen innan dessa löper 
ut, kommer aktören att åläggas att betala 
en avgift för de överskridande utsläppen i 
enlighet med artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 657
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Aktörerna kan använda certifierade 
utsläppsminskningar (CER), 
utsläppsminskningsenheter (ERU) eller 
andra godkända tillgodohavanden från 
tredjeländer som har undertecknat 
Kyotoprotokollet, varav 
tillgodohavandena får omfatta upp till 
60 % av den utsläppsminskning som 
åstadkommits i EU mellan 1990–2020.
Dessa tillgodohavanden (CER och ERU) 
kan komma från projekt som inletts från 
och med 2013.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att tillåta ytterligare investeringar i projekt inom mekanismen för ren 
utveckling och/eller gemensamma initiativ (CDI/JI) som inletts efter 2013, i syfte att 
garantera att utsläppsminskningarna genomförs till ett så bra pris som möjligt, samtidigt som 
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EU:s mål för utsläppsminskningar respekteras. Principen om supplementaritet borde ses över 
på nytt så att utsläppsminskningar på upp till 60 %, i stället för 50 % som idag, kan tillåtas 
utanför EU:s territorium.

Ändringsförslag 658
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En aktör som har använt en tillfällig 
CER ska överlåta en certifierad 
utsläppsminskning (CER), en tillfällig 
CER, en utsläppsminskningsenhet (ERU) 
eller en kvot senast 30 dagar innan den 
tillfälliga CER löper ut, i syfte att täcka de 
utsläpp som täckts av det tillgodohavande 
som löper ut. Om aktören inte har ersatt 
de tillfälliga CER som använts för att 
täcka utsläppen innan tillgodohavandena 
löpte ut, är denne skyldig att betala 
påföljder för överskridande av utsläppen 
enligt de regler som anges i artikel 16.

Or. fr

Motivering

Planterad skog kan lagra kol och producera virke, som i sin tur lagras då det används för 
olika ändamål, till exempel byggande och tillverkning av möbler och papper. Svårigheterna 
med att få skogsvårdsprojekten enligt mekanismen för ren utveckling att bli bestående har 
lösts genom att det införts tillfälliga tillgodohavanden av typ CER (tillfälliga CER) som 
överlämnas när de en gång upphört att gälla.

Trä kan bidra till att motverka klimatförändringen, inte bara när det används för 
energiändamål utan också när det används som tillverkningsmaterial. Efter att ha återvunnits 
en eller flera gånger kan virket huggas upp till ved och brännas.
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Ändringsförslag 659
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna kan tilldelas 
sänkkrediter som motsvarar en ytterligare 
lagring av koldioxid i produkter av trä, i 
enlighet med de beräkningsregler som har 
antagits inom ramen för internationella 
avtal om klimatförändringen. Detta bör 
föranleda stimulansmekanismer i 
samband med gemenskapens system för 
utsläppshandel.

Or. fr

Motivering

För närvarande anser man att varje träd som huggs ned omedelbart leder till att koldioxid 
frigörs och kommer ut i atmosfären, vilket inte innebär någon stimulans till användning av trä 
för olika ändamål.

Ändringsförslag 660
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När anläggningar använder 
tillgodohavanden vid tillämpningen av 
punkterna 2, 3 och 4 får mängden 
tillgodohavanden som används per år inte 
motsvara mer än 5 % av 
växthusgasutsläppen under året i fråga 
från de anläggningar som omfattats av 
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detta direktiv.

Or. en

Motivering

Tillgodohavandena (CER och ERU) sporrar till tekniköverföring och erbjuder en 
säkerhetsventil i fall priserna på utsläppsrätter skulle raka i höjden. Att koppla de tillåtna 
JI/CDM-rätterna till de tillåtna volymerna under den andra handelsperioden är inte i linje 
med harmoniseringssträvandena, eftersom de olika medlemsstaterna tillåtit olika 
procentsatser. En fortsatt användning av dessa procentsatser under den andra 
handelsperioden kommer att leda till fortsatta skillnader i behandlingen mellan aktörer. För 
att undvika rättsliga åtgärder från förfördelade aktörer är det därför på sin plats att införa ett 
övergripande tak, som undanröjer olikabehandling och som samtidigt inte inkräktar på redan 
beviljade rätter.

Ändringsförslag 661
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen 
användas inom gemenskapssystemet 
enligt avtal som slutits med tredjeländer, i 
vilka utnyttjandenivåerna anges.
Aktörerna ska, med stöd av sådana avtal, 
kunna utnyttja tillgodohavanden från 
projektverksamhet i de berörda 
tredjeländerna i syfte att uppfylla sina 
skyldigheter enligt gemenskapssystemet.

utgår

Or. en
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Motivering

Användning av tillgodohavanden ska regleras genom ett omfattande internationellt avtal för 
perioden efter 2012. Att signalera en vilja att sluta bilaterala avtal som inbegriper 
finansiering av projekt, även om denna process inom ramen för FN:s konvention om 
klimatförändringar drar ut på tiden, skulle kunna göra det svårare att få till stånd ett avtal. 

Ändringsförslag 662
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I den mån de tillgodohavanden (CER 
och ERU) som medlemsstaterna tilldelat 
aktörer för perioden 2008–2012 inte har 
uttömts och om slutandet av ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
blir försenat, kan tillgodohavanden från 
projekt eller annan verksamhet för att 
minska utsläppen användas inom 
gemenskapssystemet enligt avtal som 
slutits med tredjeländer, i vilka 
utnyttjandenivåerna anges. Aktörerna ska, 
med stöd av sådana avtal, kunna utnyttja 
tillgodohavanden från projektverksamhet i 
de berörda tredjeländerna i syfte att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

5. Om slutandet av ett internationellt avtal 
om klimatförändringar blir försenat, kan 
tillgodohavanden från projekt eller annan 
verksamhet för att minska utsläppen 
användas inom gemenskapssystemet enligt 
avtal som slutits med tredjeländer. 
Aktörerna ska, med stöd av sådana avtal, 
kunna utnyttja tillgodohavanden från 
projektverksamhet i de berörda 
tredjeländerna, i en utsträckning som 
motsvarar 50 % av den årliga minskning 
av den kvantitet utsläppsrätter som ska 
tilldelas enligt föreskrifterna i artikel 9, i 
syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Ändringen innebär att den ökade användningen av certifierade utsläppsrätter som föreslagits 
i artikel 11a.3 även gäller för förhållandena i punkt 5. (Se även motiveringen till punkt 3). 
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Ändringsförslag 663
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Alla avtal som avses i punkt 5 ska ge 
möjlighet att inom gemenskapssystemet 
utnyttja tillgodohavanden som härrör 
från teknik för förnybar energi eller 
energieffektivitet som främjar 
tekniköverföring och hållbar utveckling.
Sådana avtal kan också tillåta utnyttjande 
av tillgodohavanden från projekt där 
utsläppen från det grundscenario som 
används ligger under den nivå som 
föreskrivs för gratis tilldelning inom 
ramen för de åtgärder som avses i 
artikel 10a eller under de nivåer som 
föreskrivs enligt 
gemenskapslagstiftningen.

utgår

Or. en

Motivering

Användning av tillgodohavanden ska regleras genom ett omfattande internationellt avtal för 
perioden efter 2012. Att signalera en vilja att sluta bilaterala avtal som inbegriper 
finansiering av projekt, även om denna process inom ramen för FN:s konvention om 
klimatförändringar drar ut på tiden, skulle kunna göra det svårare att få till stånd ett avtal. 
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Ändringsförslag 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Trots bestämmelserna i punkterna 2–5 
kan aktörer begära att den behöriga 
myndigheten årligen utfärdar 
utsläppsrätter giltiga från och med 2013 
och framåt i utbyte mot certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) 
motsvarande 10 % av deras verifierade 
utsläpp under föregående år.

Or. en

Ändringsförslag 665
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.

7. Från och med 2013 ska endast 
certifierade utsläppsminskningar (CER) av 
typen Gold Standard och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) av 
typen Gold Standard från tredjeländer som 
har ratificerat det framtida internationella
avtalet om klimatförändringar godkännas 
inom ramen för gemenskapssystemet. 
Under perioden 2008–2012 ska 
tilldelningarna inom gemenskapssystemet 
vara 6,5 % mindre än utsläppen under 
2005. Alla aktörer som under den 
perioden använde procentuellt färre 
utsläppsminskningsenheter och 
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certifierade utsläppsminskningar än sina 
utsläpp och som inte överför sina 
utsläppsrätter enligt punkt 2, ska ha rätt 
att använda sådana tillgodohavanden på 
upp till 5 % av sina utsläpp varje år under 
perioden 2013–2020, liksom 
nytillträdande och nya sektorer.
Certifierade utsläppsminskningar (CER) 
och utsläppsminskningsenheter (ERU) av 
typen Gold Standard är 
a) tillgodohavanden med verkliga, 
verifierbara, tillkommande och 
permanenta utsläppsminskningar från 
projekt som medför tydliga fördelar när 
det gäller en hållbar utveckling och som 
inte har några betydande negativa 
effekter på miljö och samhälle,
b) tillgodohavanden som härrör från 
projekt i länder som på ett lämpligt sätt 
bidrar till att bekämpa 
klimatförändringarna i enlighet med det 
framtida internationella avtal de 
ratificerat samt
c) tillgodohavanden som har godkänts 
eller som med största sannolikhet kommer 
att godkännas i andra betydande system 
för handel med utsläppsrätter, åtminstone 
i något av Förenta staternas system för 
handel med utsläppsrätter. 
Harmoniserade åtgärder som fastställer 
vilka projekt eller projekttyper som 
uppfyller dessa kriterier kan, i oklara fall, 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 23.3. Ingen medlemsstat har rätt 
att vägra godkänna tillgodohavanden som 
bekräftats uppfylla dessa kriterier.

Or. en

Motivering

Genom denna formulering ser man till att samtliga aktörer kan använda gemensamt 
genomförande/mekanismer för ren utveckling av god standard under perioden 2013–2020 om 
värdländerna har ratificerat Köpenhamnsavtalet om klimat. Aktörerna har möjlighet att 
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antingen välja denna nya tilldelning, som motsvarar 5 % av deras årliga utsläpp, eller att 
överföra vad de hade enligt den nationella handlingsplanen (NAP II). Företagen kommer 
naturligtvis att välja det som ger dem störst tilldelning. Ändringsförslaget innehåller en 
definition av projekt av typen Gold Standard. Dessa projekt kommer att bidra till 
upprättandet av en global kolmarknad och ett internationellt avtal. Ingen enskild medlemsstat 
ska kunna lägga in veto mot tillgodohavanden som fastställts vara av typen Gold Standard.

Ändringsförslag 666
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.

7. Från och med 2013 ska endast 
certifierade utsläppsminskningar (CER) av 
typen Gold Standard och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) av 
typen Gold Standard från tredjeländer som 
har ratificerat det framtida internationella
avtalet om klimatförändringar godkännas 
inom ramen för gemenskapssystemet. 
Under perioden 2008–2012 ska 
tilldelningarna inom gemenskapssystemet 
vara 6,5 % mindre än utsläppen under 
2005. Alla aktörer som under den 
perioden använde procentuellt färre 
utsläppsminskningsenheter och 
certifierade utsläppsminskningar än sina 
utsläpp och som inte överför sina 
utsläppsrätter enligt punkt 2, ska ha rätt 
att använda sådana tillgodohavanden på 
upp till 6 % av sina utsläpp varje år under 
perioden 2013–2020, liksom nya aktörer 
och nya sektorer.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att öka andelen JI- eller CDM-tillgodohavanden. Samtidigt är det 
viktigt att bevara systemets miljömässiga integritet (se motsvarande ändringsförslag till 
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artikel 11a.7). 

Ändringsförslag 667
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.

7. Från och med 2013 ska endast 
tillgodohavanden från tredjeländer som 
har ratificerat det framtida internationella
avtalet om klimatförändringar och 
tillgodohavanden som är i enlighet med 
bestämmelserna i detta avtal godkännas 
inom ramen för gemenskapssystemet. 

Or. en

Motivering

EU bör respektera sina internationella åtaganden och godkänna alla de tillgodohavanden 
som godkänts i det framtida internationella avtalet om klimatförändringar.

Ändringsförslag 668
Georgs Andrejevs

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar (CER)
från projekt som inletts efter det att ett 
framtida internationellt avtal slutits och 
från tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
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gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

För att skapa rättssäkerhet bör det tydligt framgå att användning av tillgodohavanden från 
projekt som inletts före slutandet av ett internationellt avtal inte återkallas efter det att detta 
avtal slutits. 

Ändringsförslag 669
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska sträva efter att det i 
varje avtal av det slag som avses i punkt 5 
och i det internationella avtal som avses i 
punkt 7 ska ingå ett system där det ges 
tillgodohavanden för ny- och 
återplantering av skog, minskning av de 
utsläpp som vållas genom avskogning, 
samt övriga projekt och övrig verksamhet 
inom hållbart skogsbruk såsom 
erosionsförebyggande och 
avloppsvattenrening. Aktörerna vid 
anläggningar ska få använda alla 
tillgodohavanden de fått genom 
undvikande av avskogning samt genom 
ny- och återplantering av skog och övriga 
projekt och övrig verksamhet inom 
hållbart skogsbruk i utvecklingsländerna, 
om vilka det kommits överens om i de 
avtal som avses i punkterna 5 och 6.

Or. en

Motivering

Det är viktigt med skogsbaserade tillgodohavanden för koldioxidutsläpp för att 
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utvecklingsländerna ska kunna ge sig i kast med ett meningsfullt arbete för att dämpa 
verkningarna av klimatförändringen och vi på så sätt får garantier för att vi ska lyckas ingå 
ett internationellt avtal om klimatförändringen för perioden efter 2012. Skogsbaserade 
tillgodohavanden för koldioxidutsläpp kommer också att ge näringslivet i Europa en 
begränsad men väsentlig flexibilitet i samband med övergången till en utsläppssnål ekonomi.

Ändringsförslag 670
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska sträva efter att det i 
varje avtal av det slag som avses i punkt 5 
och i det internationella avtal som avses i 
punkt 7 ska ingå ett system där det ges 
tillgodohavanden för ny- och 
återplantering av skog, minskning av de 
utsläpp som vållas genom avskogning, 
samt övriga projekt och övrig verksamhet 
inom hållbart skogsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 671
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Från och med 2013 ska alla aktörer 
som under perioden 2008–2012 använde 
mindre än 6,5 % av sina 
utsläppsminskningsenheter (ERU) och 
certifierade utsläppsminskningar (CER) i 
förhållande till sina utsläpp och som inte 
överför sina utsläppsrätter enligt punkt 2, 
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ha rätt att använda sådana 
tillgodohavanden på upp till 6 % av sina 
utsläpp varje år under perioden 2013–
2020, liksom nya aktörer och nya 
sektorer.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till de olika procentandelar av ERU och CRU som medlemsstaterna utfärdat 
under den andra handelsperioden bör en begränsad andel tillgodohavanden finnas 
tillgängliga för alla deltagare efter den andra handelsperioden. 

Ändringsförslag 672
Georgs Andrejevs

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Från och med 2013 ska alla aktörer 
som under perioden 2008–2012 använde 
mindre än 6,5 % av sina 
utsläppsminskningsenheter (ERU) och 
certifierade utsläppsminskningar (CER) i 
förhållande till sina utsläpp och som inte 
överför sina utsläppsrätter enligt punkt 2, 
ha rätt att använda sådana 
tillgodohavanden på upp till 6 % av sina 
utsläpp varje år under perioden 2013–
2020, liksom nya aktörer och nya 
sektorer.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till de olika procentandelar av ERU och CRU som medlemsstaterna utfärdat 
under den andra handelsperioden bör en begränsad andel tillgodohavanden finnas 
tillgängliga för alla deltagare efter den andra handelsperioden.
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Ändringsförslag 673
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För att bevara systemets miljömässiga 
integritet och för att garantera att 
utsläppsminskningen inom EU motsvarar 
den nivå som angivits i 
utsläppsminskningsmålen bör ett bestämt 
antal av EU:s utsläppsrätter upphävas. 
Detta antal ska motsvara mängden 
certifierade utsläppsminskningar (CER), 
utsläppsminskningsenheter (ERU) samt 
likvärdiga tillgodohavanden som 
anläggningar har rätt att använda. Det är 
tänkt att dessa utsläppsrätter ska dras 
ifrån dem som annars skulle ha 
auktionerats ut.

Or. en

Motivering

Att öka kostnadseffektiviteten är viktigt och det är av denna anledning som en ökning av 
andelen JI- och CDM-tillgodohavanden föreslagits i det motsvarande ändringsförslaget. Det 
är dessutom viktigt att bevara systemets miljömässiga integritet. Ändringsförslaget syftar i 
huvudsak till att ersätta auktionering med CDM och att inte äventyra 
supplementaritetsprincipen.
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