
AM\735217SV.doc PE409.679v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2008/0013(COD)

17.7.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
675 - 782

Förslag till betänkande
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

Ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga 
gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Förslag till direktiv – ändringsakt
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.679v01-00 2/110 AM\735217SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\735217SV.doc 3/110 PE409.679v01-00

SV

Ändringsförslag 675
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11b – punkt 1 – nytt stycke

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I artikel 11b.1 ska följande stycke 
läggas till:

utgår

”Gemenskapen och dess medlemsstater 
ska endast tillåta projektåtgärder om alla 
projektdeltagare har sitt säte antingen i ett 
land som har slutit ett internationellt avtal 
avseende sådana projekt eller i ett land 
eller en enhet på regional nivå eller 
delstatsnivå som är knuten till 
gemenskapssystemet i enlighet med 
artikel 25.”

Or. pl

Motivering

Detta förslag strider mot suveränitetsprincipen för medlemsstaterna på områdena ekonomi 
och utrikespolitik.

Ändringsförslag 676
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 12 ska följande punkt 1a 
införas:
”1a. Kommissionen ska offentliggöra en 
analys av argumentet för åtgärder 
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avseende insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan på marknaden för 
utsläppsrätter, som också ska innehålla 
lämpliga lagstiftningsförslag. Analysen 
ska bland annat ta upp frågan om 
huruvida utsläppsrätterna ska betraktas 
som finansiella instrument som omfattas 
av tillämpningsområdet för 
direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan 
(marknadsmissbruk).”

Or. en

Motivering

Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) är viktiga frågor som 
måste undersökas. En analys bör dock göras innan några nya, tungrodda regler införs. 
Arbetet med denna pågår redan i enlighet med direktivet om marknadsmissbruk och direktivet 
om marknader för finansiella instrument.

Ändringsförslag 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 12 ska följande punkt 2a införas:
”2a. Om gemenskapen inte senast den 
1 januari 2012 infört stimulansåtgärder 
för att minska utsläppen av kväveoxider 
från luftfartyg som bedriver 
luftfartsverksamhet som omfattas av 
bilaga I och som motverkar snedvridande 
tekniska avvägningar mellan minskningar 
i utsläppen av koldioxid och kväveoxider 
och garanterar motsvarande klimatskydd, 
ska den mängd koldioxid som en 
luftfartsaktör får släppa ut divideras med 
en faktor 2 om utsläppen görs med stöd av 
något annat slags utsläppsrätt än en 
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utsläppsrätt för luftfarten eller 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
eller utsläppsminskningsenheter (ERU). 
Kommissionen ska ändra faktorn om det 
föreligger vetenskapliga skäl för det enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].”

Or. en

Motivering

Om man inte har infört några effektiva åtgärder för att ta itu med problemen med 
kväveoxidutsläppen när systemet inleds kommer de utsläppsrätter som används inom 
luftfartssektorn att leda till en negativ sluteffekt för klimatet jämfört med dem som används av 
andra sektorer i samma system.

Ändringsförslag 678
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta en förordning 
för övervakning och rapportering av 
utsläpp och, när så är lämpligt, 
verksamhetsuppgifter från de verksamheter 
som förtecknas i bilaga I; förordningen ska 
baseras på de principer för övervakning 
och rapportering som fastställs i bilaga IV 
och ska, i övervaknings- och 
rapporteringskraven för olika 
växthusgaser, ange den globala 
uppvärmningspotentialen för respektive 
växthusgas.

1. Kommissionen ska anta en förordning 
för övervakning och rapportering av 
utsläpp och, när så är lämpligt, 
verksamhetsuppgifter från de verksamheter 
som förtecknas i bilaga I; förordningen ska 
baseras på de principer för övervakning 
och rapportering som fastställs i bilaga IV.

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

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

2. Förordningen kan ta hänsyn till de mest 2. Förordningen kan ta hänsyn till de mest 
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exakta och aktuella vetenskapliga uppgifter 
som finns tillgängliga, särskilt från IPCC, 
och kan också specificera krav på att 
aktörerna ska rapportera utsläpp knutna 
till produktionen av varor som framställs i 
energiintensiva industrier som kan vara 
utsatta för internationell konkurrens, 
samt krav på att dessa uppgifter ska 
omfattas av oberoende kontroll.

exakta och aktuella vetenskapliga uppgifter 
som finns tillgängliga, om orsakerna till 
och utvecklingen av klimatförändringen.

Kraven kan också innehålla en 
bestämmelse om att sådana utsläpp i 
samband med elproduktion som omfattas 
av gemenskapssystemet och som sker vid 
produktionen av nämnda varor ska 
rapporteras.
3. Medlemsstaterna ska se till att varje 
verksamhetsutövare vid en anläggning 
efter slutet av varje kalenderår till den 
behöriga myndigheten rapporterar 
utsläppen från anläggningen under det 
berörda kalenderåret i enlighet med 
förordningen.”

3. Medlemsstaterna ska se till att varje 
aktör vid en anläggning efter slutet av varje 
kalenderår till den behöriga myndigheten 
rapporterar utsläppen från anläggningen 
under det berörda kalenderåret i enlighet 
med förordningen.”

Or. pl

Motivering

I artikel 14 anges i dess nuvarande form mycket heltäckande och ingående krav om 
rapportering som inte är tillräckligt sakligt motiverade.

Man ska inte bara sprida vetenskapliga resultat som stöder hypotesen om växthusgaser, utan 
i stället en så heltäckande uppsättning tänkbara vetenskapliga förklaringar som möjligt till de 
pågående förändringarna, där hänsyn tas till andra erkända hypoteser.

Ändringsförslag 679
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen kan ta hänsyn till de mest 2. Förordningen ska ta hänsyn till de mest 



AM\735217SV.doc 7/110 PE409.679v01-00

SV

exakta och aktuella vetenskapliga uppgifter 
som finns tillgängliga, särskilt från IPCC, 
och kan också specificera krav på att 
aktörerna ska rapportera utsläpp knutna till 
produktionen av varor som framställs i 
energiintensiva industrier som kan vara 
utsatta för internationell konkurrens, samt 
krav på att dessa uppgifter ska omfattas av 
oberoende kontroll.

exakta och aktuella vetenskapliga uppgifter 
som finns tillgängliga, särskilt från IPCC, 
och ska, för tillämpningen av artikel 10a,
också specificera krav på att aktörerna ska 
rapportera utsläpp knutna till produktionen 
av varor som framställs i energiintensiva 
industrier som kan vara utsatta för 
internationell konkurrens, samt krav på att 
dessa uppgifter ska omfattas av oberoende 
kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förordningen för övervakning och 
rapportering av utsläpp ska antas senast 
den 31 december 2001.

Or. es

Ändringsförslag 681
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Förordningen kan innehålla krav på 
användningen av automatiska system och 
format för datautbyte för att harmonisera 
kommunikationen på övervakningsplanet, 
den årliga utsläppsrapporten samt 
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kontrollåtgärderna mellan aktören, 
kontrollören och de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Användningen av IT-system kommer att ge en större insyn i övervakandet och rapporteringen 
av utsläpp i EU:s system för handel med utsläppsrättigheter. Detta kommer att vara viktigt 
för framtida utvidgningar av systemet eller sammanlänkningar mellan systemet och andra 
sektorer och system för handel med utsläppsrättigheter.

Ändringsförslag 682
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Artikel 15 ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Rubriken ska ersättas med följande:
”Kontroll och ackreditering” 
b) Följande punkter ska läggas till:
”Kommissionen ska anta en förordning 
för kontroll av utsläppsrapporter och 
ackreditering av kontrollorgan, 
innehållande villkor för ackreditering, 
ömsesidigt erkännande och återkallan av 
kontrollföretagens ackreditering, samt för 
övervakning och, i tillämpliga fall, 
sakkunnigbedömning.
Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].”

Or. pl
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Motivering

Detta ändringsförslag har samband med den stora ökningen av de administrativa bördorna 
och kontrollbördorna.

Ändringsförslag 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b 
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska anta en förordning för 
kontroll av utsläppsrapporter och 
ackreditering av kontrollorgan, 
innehållande villkor för ackreditering, 
ömsesidigt erkännande och återkallan av 
kontrollföretagens ackreditering, samt för 
övervakning och, i tillämpliga fall, 
sakkunnigbedömning.

”Kommissionen ska anta en förordning för 
kontroll av utsläppsrapporter och 
ackreditering av kontrollorgan, 
innehållande villkor för ackreditering, 
ömsesidigt erkännande och återkallan av 
kontrollföretagens ackreditering, samt för 
övervakning och, i tillämpliga fall, 
sakkunnigbedömning. Denna förordning 
ska antas senast den 31 december 2011.

Or. en

Ändringsförslag 684
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 16 ska punkt 4 ersättas med 
följande:

utgår

”4. Avgiften för överskridande utsläpp 
när det gäller utsläppsrätter som utfärdats 
från och med den 1 januari 2013 och 
framåt ska höjas i enlighet med det 
europeiska konsumentprisindexet.”
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Or. pl

Motivering

Det är inte motiverat med strängare påföljder för att orealistiska på förhand bestämda mål 
inte uppfylls.

Ändringsförslag 685
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Avgiften för överskridande utsläpp när 
det gäller utsläppsrätter som utfärdats från 
och med den 1 januari 2013 och framåt ska 
höjas i enlighet med det europeiska 
konsumentprisindexet.”

”4. Avgiften för överskridande utsläpp när 
det gäller utsläppsrätter som utfärdats från 
och med den 1 januari 2013 och framåt ska 
höjas i enlighet med det europeiska 
konsumentprisindexet. Betalning av 
avgiften får inte befria aktören från 
skyldigheten att överlämna det antal 
utsläppsrätter som motsvarar de 
överskridande utsläppen, när denne ska 
överlämna utsläppsrätter för det följande 
kalenderåret.”

Or. en

Motivering

I syfte att undvika att det ska finnas företag som betalar avgifter för överskridande utsläpp 
bara för att kunna fortsätta att använda alla sina utsläppsrätter måste man klart ange att de 
fortfarande är skyldiga att överlämna utsläppsrätterna.
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Ändringsförslag 686
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led a
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Utsläppsrätter som utfärdas fr.o.m. den 
1 januari 2013 ska föras upp i 
gemenskapsregistret.” 

”1. Utsläppsrätter som utfärdas fr.o.m. den 
1 januari 2013 ska föras upp i 
gemenskapsregistret.

Varje medlemsstat ska ha tillgång till 
gemenskapsregistret för verkställande av 
processer som hänför sig till 
förvaltningen av de konton som öppnats i 
varje medlemsstat och utfärdande, 
överlämnande och annullering av 
utsläppsrätter i enlighet med 
förordningen om ett standardiserat och 
säkert system av register.
Gemenskapsregistret ska inte vara 
begränsande för medlemsstaten i 
uppfyllandet av de skyldigheter och 
verkställandet av de tillåtna åtgärder som 
omfattas av Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och Kyotoprotokollet.”

Or. en

Ändringsförslag 687
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I, mot bakgrund 
av de rapporter som föreskrivs i artikel 21 

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I och bilaga IIa, 
mot bakgrund av de rapporter som 
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och erfarenheterna från tillämpningen av 
detta direktiv. Bilagorna IV och V kan 
ändras i syfte att förbättra övervakningen, 
rapporteringen och verifieringen av 
utsläppen.

föreskrivs i artikel 21 och erfarenheterna 
från tillämpningen av detta direktiv. 
Bilagorna I och IIa får enbart ändras 
enligt det förfarande som fastställs i 
artikel 251 i fördraget. Bilagorna IV och V 
kan ändras i syfte att förbättra 
övervakningen, rapporteringen och 
verifieringen av utsläppen.

Or. en

Motivering

Bilaga I och bilaga IIa är väsentliga delar av detta direktiv och kan bara ändras genom 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 688
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I, mot bakgrund 
av de rapporter som föreskrivs i artikel 21 
och erfarenheterna från tillämpningen av 
detta direktiv. Bilagorna IV och V kan 
ändras i syfte att förbättra övervakningen, 
rapporteringen och verifieringen av 
utsläppen.

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I och bilaga IIa, 
mot bakgrund av de rapporter som 
föreskrivs i artikel 21 och erfarenheterna 
från tillämpningen av detta direktiv. 
Bilagorna I och IIa får enbart ändras 
enligt det förfarande som fastställs i 
artikel 251 i fördraget. Bilagorna IV och V 
kan ändras i syfte att förbättra 
övervakningen, rapporteringen och 
verifieringen av utsläppen.

Or. en

Motivering

Bilaga I och bilaga IIa är väsentliga delar av detta direktiv och kan bara ändras genom 
medbeslutandeförfarandet.
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Ändringsförslag 689
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I, mot bakgrund 
av de rapporter som föreskrivs i artikel 21 
och erfarenheterna från tillämpningen av 
detta direktiv. Bilagorna IV och V kan 
ändras i syfte att förbättra övervakningen, 
rapporteringen och verifieringen av 
utsläppen.

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I och bilaga IIa, 
mot bakgrund av de rapporter som 
föreskrivs i artikel 21 och erfarenheterna 
från tillämpningen av detta direktiv. 
Bilagorna IV och V kan ändras i syfte att 
förbättra övervakningen, rapporteringen 
och verifieringen av utsläppen.

Or. en

Motivering

Att ta med andra växthusgaser än de som för närvarande finns med i bilaga II kommer att 
orsaka betydande snedvridningar på marknaden och osäkerhet vid marknadsplanering. Nya 
gaser i EU:s system för handel med utsläppsrätter kan plötsligt ändra utbudet av eller 
efterfrågan på utsläppsrätter och därmed orsaka ovälkomna och plötsliga prisfluktuationer.

Ändringsförslag 690
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I, mot bakgrund 
av de rapporter som föreskrivs i artikel 21 
och erfarenheterna från tillämpningen av 
detta direktiv. Bilagorna IV och V kan 
ändras i syfte att förbättra övervakningen, 

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I och bilaga IIa, 
mot bakgrund av de rapporter som 
föreskrivs i artikel 21 och erfarenheterna 
från tillämpningen av detta direktiv. 
Bilagorna IV och V kan ändras i syfte att 
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rapporteringen och verifieringen av 
utsläppen.

förbättra övervakningen, rapporteringen 
och verifieringen av utsläppen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen till bilaga IIa kräver ett politiskt beslut och bör därför utgöra föremål för 
medbeslutande, inte kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I, mot bakgrund 
av de rapporter som föreskrivs i artikel 21 
och erfarenheterna från tillämpningen av 
detta direktiv. Bilagorna IV och V kan 
ändras i syfte att förbättra övervakningen, 
rapporteringen och verifieringen av 
utsläppen.

Kommissionen kan ändra alla bilagor till 
detta direktiv utom bilaga I och bilaga IIa, 
mot bakgrund av de rapporter som 
föreskrivs i artikel 21 och erfarenheterna 
från tillämpningen av detta direktiv. 
Bilagorna IV och V kan ändras i syfte att 
förbättra övervakningen, rapporteringen 
och verifieringen av utsläppen.

Or. en

Motivering

Vi anser inte att det är lämpligt att ändra bilaga IIa (med ökningar i den procentuella 
andelen av utsläppsrätter som medlemsstaterna ska fördela genom auktion till förmån för 
solidaritet och tillväxt i gemenskapen) genom ett kommittéförfarande. Det är en mycket 
politisk fråga som borde ändras genom ett medbeslutandeförfarande.
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Ändringsförslag 692
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I artikel 24.1 ska första stycket 
ersättas med följande:
”1. Från och med 2008 får 
medlemsstaterna tillämpa handel med 
utsläppsrätter i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv för 
verksamheter som utförs på en 
anläggning eller på annat ställe, och 
växthusgaser som inte anges i bilaga I, 
förutsatt att kommissionen i enlighet 
med förfarandet i artikel 23.2 
godkänner att sådan verksamhet [...] och 
växthusgaser inbegrips, med beaktande 
av alla relevanta kriterier, särskilt 
konsekvenserna för den inre 
marknaden, möjliga snedvridningar av 
konkurrensen, systemets miljömässiga 
integritet och det planerade 
övervaknings- och 
rapporteringssystemets tillförlitlighet.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring av direktiv 2003/87/EG av en punkt som kommissionen inte 
ändrade i sitt förslag. Ändringen garanterar flexibilitet för framtida utökningar av systemet 
som till exempel uppvärmning av hushåll. 
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Ändringsförslag 693
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I artikel 24 ska punkt 4 ersättas med 
följande:
”4. Om sådana åtgärder införs, ska det
vid översyn enligt artikel 30 även 
övervägas om detta direktiv bör ändras, 
så att det på ett enhetligt sätt omfattar 
utsläpp från dessa verksamheter i hela 
gemenskapen.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring av direktiv 2003/87/EG av en artikel som kommissionen inte 
ändrade i sitt förslag. Här förklaras att efter en utökning av systemet under fas III bör man se 
över hela direktivet och inte bara bilaga 1. 

Ändringsförslag 694
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Följande artikel ska införas som 
artikel 24a:

utgår

”Artikel 24a
Harmoniserade bestämmelser för projekt 
som leder till minskade utsläpp
1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
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anta genomförandeåtgärder för 
utfärdande av utsläppsrätter för projekt 
som förvaltas av medlemsstaterna och 
som leder till minskade utsläpp av 
växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas 
när ett inbegripande i systemet enligt 
artikel 24 inte är möjligt, och i den 
kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.
2. Kommissionen kan anta 
genomförandeåtgärder med bestämmelser 
för utfärdande av tillgodohavanden för 
projekt på gemenskapsnivå enligt punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 23.3.”

Or. en

Motivering

Det framgår inte varför det är nödvändigt att införa ytterligare en inhemsk 
kompensationsmekanism. Möjligheten att ta med nya verksamheter och fullfölja ett JI-projekt 
ger tillräckligt med flexibilitet åt medlemsstaterna. Det finns en risk för att 
utsläppsminskningar räknas dubbelt i handelssektorn och andra sektorer.
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Ändringsförslag 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Följande artikel ska införas som 
artikel 24a:

utgår

”Artikel 24a
Harmoniserade bestämmelser för projekt 

som leder till minskade utsläpp
1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för 
utfärdande av utsläppsrätter för projekt 
som förvaltas av medlemsstaterna och 
som leder till minskade utsläpp av 
växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas 
när ett inbegripande i systemet enligt 
artikel 24 inte är möjligt, och i den 
kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.
2. Kommissionen kan anta 
genomförandeåtgärder med bestämmelser 
för utfärdande av tillgodohavanden för 
projekt på gemenskapsnivå enligt punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
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icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 23.3.”

Or. en

Motivering

I denna artikel införs de inhemska kompensationsprojekten med vilkas hjälp det går att 
minska utsläppen i Europa inom sådana sektorer som inte omfattas av gemenskapens system 
för handel med utsläppsrätter. Om det blev tillåtet med sådana projekt skulle de göra det 
möjligt för de sektorer som omfattas av systemet att öka sina utsläpp, så att utsläppstaket i 
princip skulle höjas.

Ändringsförslag 696
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Följande artikel ska införas som 
artikel 24a:

utgår

”Artikel 24a
Harmoniserade bestämmelser för projekt 

som leder till minskade utsläpp
1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för 
utfärdande av utsläppsrätter för projekt 
som förvaltas av medlemsstaterna och 
som leder till minskade utsläpp av 
växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
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Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas 
när ett inbegripande i systemet enligt 
artikel 24 inte är möjligt, och i den 
kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.
2. Kommissionen kan anta 
genomförandeåtgärder med bestämmelser 
för utfärdande av tillgodohavanden för 
projekt på gemenskapsnivå enligt punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 23.3.”

Or. en

Motivering

Inhemska kompensationer kommer inte att leda till att utsläppen i EU minskar eftersom de 
överför minskningar i EU utanför systemet för handel med utsläppsrätter till systemet för 
handel med utsläppsrätter. Därmed kan utsläppen från systemet för handel med 
utsläppsrätter öka. Om det inte finns något tak för de inhemska kompensationerna kan 
utsläppen från systemet för handel med utsläppsrätter öka obegränsat och därmed skulle 
systemets miljömässiga integritet urholkas.

Ändringsförslag 697
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Följande artikel ska införas som utgår
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artikel 24a:
”Artikel 24a

Harmoniserade bestämmelser för projekt 
som leder till minskade utsläpp

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för 
utfärdande av utsläppsrätter för projekt 
som förvaltas av medlemsstaterna och 
som leder till minskade utsläpp av 
växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas 
när ett inbegripande i systemet enligt 
artikel 24 inte är möjligt, och i den 
kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.
2. Kommissionen kan anta 
genomförandeåtgärder med bestämmelser 
för utfärdande av tillgodohavanden för 
projekt på gemenskapsnivå enligt punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 23.3.”

Or. en
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Motivering

Inhemska kompensationer kommer inte att leda till att utsläppen i EU minskar eftersom de 
överför minskningar i EU utanför systemet för handel med utsläppsrätter till systemet för 
handel med utsläppsrätter. Därmed kan utsläppen från systemet för handel med 
utsläppsrätter öka. Om det inte finns något tak för de inhemska kompensationerna kan 
utsläppen från systemet för handel med utsläppsrätter öka obegränsat och därmed skulle 
systemets miljömässiga integritet urholkas.

Ändringsförslag 698
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Följande artikel ska införas som 
artikel 24a:

utgår

”Artikel 24a
Harmoniserade bestämmelser för projekt 

som leder till minskade utsläpp
1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för 
utfärdande av utsläppsrätter för projekt 
som förvaltas av medlemsstaterna och 
som leder till minskade utsläpp av 
växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].
Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas 
när ett inbegripande i systemet enligt 
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artikel 24 inte är möjligt, och i den 
kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.
2. Kommissionen kan anta 
genomförandeåtgärder med bestämmelser 
för utfärdande av tillgodohavanden för 
projekt på gemenskapsnivå enligt punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 23.3.”

Or. en

Motivering

Det är oklart hur förslaget om att låta sektorer och verksamheter (eller tillgodohavanden från 
dem) ingå i utsläppshandelssystemet på frivillig basis ska kunna genomföras utan att det 
undergräver de minskningsåtaganden som gjorts enligt beslutet om bördefördelning i sektorer 
som inte omfattas av utsläppshandelssystemet.

Ändringsförslag 699
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.

Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 ska kommissionen 
senast den 30 juni 2011 anta 
genomförandeåtgärder för utfärdande av 
utsläppsrätter för projekt som förvaltas av 
medlemsstaterna eller kommissionen och 
som leder till minskade utsläpp av 
växthusgaser eller öka reningen av 
koldioxid utanför gemenskapssystemet.

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

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

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas när 
ett inbegripande i systemet enligt artikel 24 
inte är möjligt, och i den kommande 
översynen av gemenskapssystemet ska 
ställning tas till en harmoniserad täckning 
av sådana utsläpp i hela gemenskapen.

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet.
Sådana bestämmelser ska inte antas när ett 
inbegripande i systemet enligt artikel 24 
omedelbart är möjligt, och i den 
kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.

2. Kommissionen kan anta 
genomförandeåtgärder med bestämmelser 
för utfärdande av tillgodohavanden för 
projekt på gemenskapsnivå enligt punkt 1. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 23.3.”

Or. en

Motivering

Att utfärda utsläppsrätter till projekt som minskar utsläpp i tredjeländer skulle kunna a) 
komplettera JI/CDM-projekt (projekt för gemensamt genomförande och för mekanismen för 
ren utveckling) eller de projektmekanismer som kommer att utvecklas i det kommande 
internationella klimatavtalet, eller ersätta sådana projektmekanismer om man inte når fram 
till ett sådant avtal eller om det försenas, b) förse kommissionen med ett diplomatverktyg för 
förhandling av bilaterala avtal, och c) vara ett första steg mot en sammanlänkning med andra 
system för handel med utsläppsrätter genom att de ger möjlighet till ett ömsesidigt 
erkännande av en gemensam projektmekanism.
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Ändringsförslag 700
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 ska kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt i vilka företag 
kan delta, och som förvaltas av 
medlemsstaterna eller företag och som 
leder till minskade utsläpp av växthusgaser 
utanför gemenskapssystemet.

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

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

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas när 
ett inbegripande i systemet enligt artikel 24 
inte är möjligt, och i den kommande 
översynen av gemenskapssystemet ska 
ställning tas till en harmoniserad täckning 
av sådana utsläpp i hela gemenskapen.

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas när 
ett inbegripande i systemet enligt artikel 24 
inte är möjligt, och i den kommande 
översynen av gemenskapssystemet ska 
ställning tas till en harmoniserad täckning 
av sådana utsläpp i hela gemenskapen.

2. Kommissionen kan anta 
genomförandeåtgärder med bestämmelser 
för utfärdande av tillgodohavanden för 
projekt på gemenskapsnivå enligt punkt 1. 

2. Kommissionen ska anta 
genomförandeåtgärder med bestämmelser 
för utfärdande av tillgodohavanden för 
projekt på gemenskapsnivå enligt punkt 1. 

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 23.3.”

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 23.3.”

Or. en
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Motivering

Vi anser att termen ”ska” är mer lämplig eftersom den säkerställer juridisk och ekonomisk 
säkerhet och bidrar till att undvika eventuella tolkningsfel.

Det bör stå med att företag som deltar i dessa projekt kommer att erhålla utsläppsrätter för 
de besparingar de hjälpt till att uppnå.

Även om avfallsförbränning och deponering av avfall inte omfattas av detta direktiv bör 
projekt som minskar utsläppen från de sektorerna kunna komma i fråga för godkännande och 
utfärdande av utsläppsrätter. 

Ändringsförslag 701
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 ska kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.

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

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

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas 
när ett inbegripande i systemet enligt 
artikel 24 inte är möjligt, och i den 
kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. I 
den kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.
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utsläpp i hela gemenskapen.

Or. en

Motivering

Det finns kopplingar mellan direktivet om gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter och beslutet om bördefördelning. Detta bör beaktas för att EU som helhet ska 
kunna uppnå målen för utsläppsminskning på ett kostnadseffektivt sätt. Därför behövs det en 
koppling mellan de sektorer inom EU som omfattas av utsläppshandelssystemet och de som 
inte gör det och därmed bör villkoren för att tillämpa artikel 24a på artikel 24 utgå.

Ändringsförslag 702
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 ska kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.

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

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

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. 
Sådana bestämmelser ska endast antas 
när ett inbegripande i systemet enligt 
artikel 24 inte är möjligt, och i den 
kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 

Åtgärder av detta slag får aldrig leda till 
dubbelräkning av utsläppsminskningar 
eller hindra genomförandet av andra 
strategiska åtgärder för att minska utsläpp 
som inte täcks av gemenskapssystemet. I 
den kommande översynen av 
gemenskapssystemet ska ställning tas till 
en harmoniserad täckning av sådana 
utsläpp i hela gemenskapen.
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utsläpp i hela gemenskapen.

Or. en

Motivering

Det finns kopplingar mellan direktivet om gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter och beslutet om bördefördelning. Det bör beaktas för att EU som helhet ska 
kunna uppnå målen för utsläppsminskning på ett kostnadseffektivt sätt. Därför behövs det en 
koppling mellan de sektorer inom EU som omfattas av utsläppshandelssystemet och de som 
inte gör det och därmed bör villkoren för att tillämpa artikel 24a på artikel 24 utgå.

Ändringsförslag 703
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Växthusgasutsläpp som fångas in och 
lagras ska anses vara ”outsläppta”. För 
sådana utsläpp ska inga överlämnanden 
av utsläppsrätter krävas.

Or. en

Motivering

Gaserna är utsläpp men de kommer inte i kontakt med luften. Därför ska de inte anses vara 
utsläpp.

Ändringsförslag 704
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Följande artikel 24b ska införas:
”Artikel 24b
Flexibilitet

Anläggningar som omfattas av 
gemenskapssystemet under perioden 
2013–2020 får använda de utsläppsrätter 
för växthusgaser som tillåts enligt 
artikel 3.1 och 3.2 i beslut 2008/XX/EG 
för att uppfylla sina skyldigheter enligt 
direktiv 2003/87/EG.”

Or. en

Motivering

Det finns kopplingar mellan direktivet om gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter och beslutet om bördefördelning. Det bör beaktas för att EU som helhet ska 
kunna uppnå målen för utsläppsminskning på ett kostnadseffektivt sätt. Därför bör man stödja 
principen om flexibilitet mellan utsläppshandelssystemet och andra system. 

Ändringsförslag 705
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Följande artikel 24b ska införas:
”Artikel 24b
Flexibilitet

Anläggningar som omfattas av 
gemenskapssystemet under perioden 
2013–2020 får använda de utsläppsrätter 
för växthusgaser som tillåts enligt artikel 
3.1 och 3.2 i beslut 2008/XX/EG för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 
2003/87/EG.”
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Or. en

Motivering

Det finns kopplingar mellan direktivet om gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter och beslutet om bördefördelning. Det bör beaktas för att EU som helhet ska 
kunna uppnå målen för utsläppsminskning på ett kostnadseffektivt sätt. Därför bör man stödja 
principen om flexibilitet mellan utsläppshandelssystemet och andra system.

Verkliga incitament för projektutveckling i tredjeländer kan bara skapas om det inte finns 
någon gräns för hur förvärvade tillgodohavanden får användas.

Ändringsförslag 706
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 25 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Avtal kan ingås för erkännande av 
utsläppsrätter mellan gemenskapssystemet 
och obligatoriska system för 
utsläppshandel med absoluta utsläppstak 
som inrättats i ett annat land eller i en enhet 
på regional nivå eller delstatsnivå.

1a. Avtal kan ingås för erkännande av 
utsläppsrätter mellan gemenskapssystemet 
och jämförbara obligatoriska system för 
utsläppshandel med absoluta utsläppstak 
som inrättats i ett annat land eller i en enhet 
på regional nivå eller delstatsnivå.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att begränsa avtalen med andra handelssystem för utsläpp av växthusgaser 
till de system som har samma pålitlighetsnivå vad gäller kontroll av utsläppsuppgifter och 
som regleras genom liknande utauktioneringsförfaranden.
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Ändringsförslag 707
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 25 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Avtal kan ingås för erkännande av 
utsläppsrätter mellan gemenskapssystemet 
och obligatoriska system för 
utsläppshandel med absoluta utsläppstak 
som inrättats i ett annat land eller i en enhet 
på regional nivå eller delstatsnivå.

1a. Avtal kan ingås för erkännande av 
utsläppsrätter mellan gemenskapssystemet 
och jämförbara obligatoriska system för 
utsläppshandel med absoluta utsläppstak 
som inrättats i ett annat land eller i en enhet 
på regional nivå eller delstatsnivå.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att begränsa avtalen med andra handelssystem för utsläpp av växthusgaser 
till de system som har samma pålitlighetsnivå vad gäller kontroll av utsläppsuppgifter och 
som regleras genom liknande utauktioneringsförfaranden.

Ändringsförslag 708
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små 
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små utsläppskällor

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa anläggningar har en 
tillförd effekt på mindre än 25MW och har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
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koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ 
samt om de likvärdiga åtgärder som 
införts.
(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under 
något kalenderår släpper ut 10 000 ton 
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.
(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 10 000 
ton koldioxidekvivalent eller mer (med 
undantag av utsläpp från biomassa) eller 
som inte längre tillämpar de likvärdiga 
åtgärderna, kommer att återinföras i 
systemet.
(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter 
från alla berörda parter.
2. Om kommissionen, efter tre månader 
från dagen för offentliggörandet för 
synpunkter från berörda parter och inom 
en period på ytterligare sex månader inte 
kommer med några invändningar, ska 
underrättelsen betraktas som godkänd.
Efter det att utsläppsrätterna för den period 
under vilken anläggningen omfattades av 
systemet med utsläppshandel har 
överlämnats, ska anläggningen utgå ur 
systemet och medlemsstaten ska inte 
utfärda några ytterligare gratisrätter till 
anläggningen i enlighet med artikel 10a.

Efter det att utsläppsrätterna för den period 
under vilken anläggningen omfattades av 
systemet med utsläppshandel har 
överlämnats, ska anläggningen utgå ur 
systemet och medlemsstaten ska inte 
utfärda några ytterligare gratisrätter till 
anläggningen i enlighet med artikel 10a.

Or. de
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Motivering

Tröskelvärdet för undantag av mindre förbränningsanläggningar bör höjas från 10 000 ton 
till 25 000 ton koldioxidutsläpp. På så vis minskar man avsevärt bördan för de aktörer som 
driver små anläggningar, samtidigt som mer än 97 % av koldioxidutsläppen fortfarande 
kommer att omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 709
Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små anläggningar som 
omfattas av likvärdiga åtgärder

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna ska undanta 
anläggningar från gemenskapssystemet 
vilka har rapporterat utsläpp till den 
behöriga myndigheten som underskrider 
50 000 ton koldioxidekvivalent (med 
undantag av utsläpp från biomassa) under 
vart och ett av de tre föregående åren och 
att de omfattas av åtgärder som kommer att 
leda till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 50 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.
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(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
50 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Det är inte kostnadseffektivt att aktörer som släpper ut mindre än 50 000 ton deltar eftersom 
arbetet med kontroller och rapportering om uppfyllandet av normerna för EU:s system för 
handel med utsläppsrättigheter, de administrativa kostnaderna för tillstånd, kontrollerna av 
tredje part och deltaganden i utauktionering överstiger miljöfördelarna omräknat i pengar. 
95 % av utsläppen i de sektorer som ingår i utsläppshandelssystemet skulle fortfarande 
omfattas, men tröskeln på 50 000 ton gör att omkring 75 % av anläggningarna slipper de 
tunga bördor som systemet medför (Europeiska miljöbyråns rapport från 2007).

Ändringsförslag 710
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 Artikel 27
Undantag av små 

förbränningsanläggningar som omfattas 
av likvärdiga åtgärder

Undantag av små anläggningar

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa har rapporterat utsläpp 
till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
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koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

av de tre föregående åren, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa), 
kommer att återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 711
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 Artikel 27
Undantag av små 

förbränningsanläggningar som omfattas 
Undantag av små anläggningar
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av likvärdiga åtgärder
1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att de har rapporterat utsläpp till 
den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 10 000 
ton koldioxidekvivalent eller mer (med 
undantag av utsläpp från biomassa) eller 
som inte längre tillämpar de likvärdiga 
åtgärderna, kommer att återinföras i 
systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa), 
kommer att återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en
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Ändringsförslag 712
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små 
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små anläggningar

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa anläggningar har en 
tillförd effekt på mindre än 25MW och har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ. 

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 10 000 
ton koldioxidekvivalent eller mer (med 
undantag av utsläpp från biomassa) eller 
som inte längre tillämpar de likvärdiga 
åtgärderna, kommer att återinföras i 
systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa), 
kommer att återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
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alla berörda parter. alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Kommissionen anser i sin miljökonsekvensbedömning (SEC(2008)52) att de administrativa 
kostnaderna per ton utsläpp som undantas från systemet för handel med utsläppsrätter inte 
skulle minska tillräckligt mycket för att motivera en tröskel på 25 000 ton (jämfört med om 
gränsen dras vid 10 000 ton). I kommissionens text beaktas dock inte osäkerheten kring 
utsläppen från aktörer som släpper ut stora mängder koldioxid. Den felmarginal som 
osäkerheten ger kan vara av samma storleksordning som de samlade koldioxidutsläppen från 
alla anläggningar som släpper ut mindre än 25 000 ton koldioxid per år.

Anläggningar som undantas kommer dessutom automatiskt att omfattas av andra åtgärder för 
minskade utsläpp som gäller för de sektorer som inte omfattas av systemet.

Ändringsförslag 713
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små 
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små anläggningar

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa anläggningar har en 
tillförd effekt på mindre än 25MW och har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:
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(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 10 000 
ton koldioxidekvivalent eller mer (med 
undantag av utsläpp från biomassa) eller 
som inte längre tillämpar de likvärdiga 
åtgärderna, kommer att återinföras i 
systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa), 
kommer att återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Kommissionen anser i sin miljökonsekvensbedömning (SEC(2008)52) att de administrativa 
kostnaderna per ton utsläpp som undantas från systemet för handel med utsläppsrätter inte 
skulle minska tillräckligt mycket för att motivera en tröskel på 25 000 ton (jämfört med om 
gränsen dras vid 10 000 ton). I kommissionens text beaktas dock inte osäkerheten kring 
utsläppen från aktörer som släpper ut stora mängder koldioxid. Den felmarginal som 
osäkerheten ger kan vara av samma storleksordning som de samlade koldioxidutsläppen från 
alla anläggningar som släpper ut mindre än 25 000 ton koldioxid per år.

Anläggningar som undantas kommer dessutom automatiskt att omfattas av andra åtgärder för 
minskade utsläpp som gäller för de sektorer som inte omfattas av systemet.

Ändringsförslag 714
David Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken och punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små 
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små utsläppskällor som 
omfattas av likvärdiga åtgärder

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa anläggningar har en 
tillförd effekt eller en normal 
driftskapacitet på mindre än 25MW eller
att de har rapporterat utsläpp till den 
behöriga myndigheten som underskrider 
25 000 ton koldioxidekvivalent (med 
undantag av utsläpp från biomassa) under 
vart och ett av de tre föregående åren och 
att de omfattas av åtgärder som kommer att 
leda till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en
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Motivering

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Ändringsförslag 715
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små 
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små utsläppskällor som 
omfattas av likvärdiga åtgärder

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa har rapporterat utsläpp 
till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton 
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koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Samtliga anläggningar bör ha rätt att ansöka om undantag. Om man höjer utsläppströskeln 
till 25 000 ton kommer 6300 (snarare än 4200) små anläggningar att slippa systemets 
administrativa kostnader men endast 2,4 procent av de totala utsläppen tas bort. Man måste 
ändra artikel 9a för att kunna göra en motsvarande justering nedåt av det sammanlagda 
taket. Den ytterligare kapacitetströskeln bör tas bort eftersom den inte alltid är en bra 
indikator på utsläpp. Många sjukhus och universitet har till exempel reservgeneratorer på 
mer än 25MW som bara används i nödfall. 

Ändringsförslag 716
Avril Doyle

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag av små 
förbränningsanläggningar som omfattas 

av likvärdiga åtgärder

Undantag av små anläggningar som 
omfattas av likvärdiga åtgärder

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa anläggningar har en 
tillförd effekt på mindre än 25MW, att de 
har rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 10 000 ton 
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underskrider 10 000 ton 
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton 
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton 
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 10 000 
ton koldioxidekvivalent eller mer (med 
undantag av utsläpp från biomassa) eller 
som inte längre tillämpar de likvärdiga 
åtgärderna, kommer att återinföras i 
systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 10 000 
ton koldioxidekvivalent eller mer (med 
undantag av utsläpp från biomassa) eller 
som inte längre tillämpar de likvärdiga 
åtgärderna, kommer att återinföras i 
systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Sjukhus kan också få undantag om de 
vidtar motsvarande åtgärder.

Or. en

Motivering

Man bör i större omfattning erkänna sjukhusens behov av en stor reservkapacitet för 
användning vid strömavbrott. Reservkapaciteten på sjukhus måste underhållas väl och den 
måste vara redo för användning. Det innebär att sjukhuspannor byts ut successivt och att 
nödgeneratorerna testas året runt. Detta bör återspeglas i bestämmelserna för EU:s system 
för handel med utsläppsrätter och det bör där erkännas att reservutrustning på sjukhus sällan 
används till full kapacitet. Med detta ändringsförslag undviker man en situation där sjukhus 
straffas för sin utsläppspotential snarare än vad de verkligen släpper ut. 
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Ändringsförslag 717
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 50MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att man sänker de administrativa kostnaderna för de små utsläppskällorna. I de 
fall likvärdiga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser har införts bör små
utsläppskällor ges valet att delta i systemet för handel med utsläppsrätter eller inte. De små 
utsläppskällorna representerar en viktig del av de anläggningar som omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter, även om de bara står för 2,5 procent av utsläppen.

Ändringsförslag 718
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa
förbränningsanläggningar från
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Förbränningsanläggningar som tillhör 
någon av verksamheterna i bilaga I ska 
undantas från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa anläggningar har en 
tillförd effekt på mindre än 50 MW, att de 
har rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
oundvikliga koldioxidutsläpp från 
råmaterial och utsläpp från biomassa) 
under vart och ett av de tre föregående åren 
och att de omfattas av åtgärder som 
kommer att leda till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av oundvikliga koldioxidutsläpp 
från råmaterial och utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som (c) Den bekräftar att en anläggning som 
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under något kalenderår släpper ut 10 000 
ton koldioxidekvivalent eller mer (med 
undantag av utsläpp från biomassa) eller 
som inte längre tillämpar de likvärdiga 
åtgärderna, kommer att återinföras i 
systemet.

under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av oundvikliga 
koldioxidutsläpp från råmaterial och 
utsläpp från biomassa) eller som inte 
längre tillämpar de likvärdiga åtgärderna, 
kommer att återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Inkomsterna från utauktioneringarna ger medlemsstaterna möjligheter att investera i 
klimatvänliga initiativ i EU och i tekniköverföring, minskning av klimatförändringarna i 
länder som inte finns med i bilaga I och att hjälpa utvecklingsländer att anpassa sig till de 
negativa konsekvenserna av klimatförändringarna.

Ändringsförslag 719
Nicodim Bulzesc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Förbränningsanläggningar som tillhör 
någon av verksamheterna i bilaga I ska 
undantas från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa anläggningar har en 
tillförd effekt på mindre än 50 MW, att de 
har rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
oundvikliga koldioxidutsläpp från 
råmaterial och utsläpp från biomassa) 
under vart och ett av de tre föregående åren 
och att de omfattas av åtgärder som 
kommer att leda till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
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följande villkor:
(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av oundvikliga koldioxidutsläpp 
från råmaterial och utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av oundvikliga 
koldioxidutsläpp från råmaterial och 
utsläpp från biomassa) eller som inte 
längre tillämpar de likvärdiga åtgärderna, 
kommer att återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Ändringsförslag 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna ska på aktörens 
begäran undanta vissa anläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Om tröskeln i stället sätts till 25 000 ton koldioxid per år minskar antalet deltagare med 
55 %, men de utsläpp som omfattas av systemet minskar bara med 2,4 %. Möjligheten att 
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undantas bör inte gälla enbart förbränningsanläggningar utan alla anläggningar som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta är i linje med skäl 10, där det inte bara är 
förbränningsanläggningar som avses.

Ändringsförslag 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna ska på aktörens 
begäran undanta vissa anläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.
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(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Om tröskeln i stället sätts till 25 000 ton koldioxid per år minskar antalet deltagare med 
55 %, men de utsläpp som omfattas av systemet minskar bara med 2,4 %. Möjligheten att 
undantas bör inte gälla enbart förbränningsanläggningar utan alla anläggningar som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta är i linje med skäl 10, där det inte bara är 
förbränningsanläggningar som avses.

Ändringsförslag 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna ska undanta de
anläggningar som gjort en begäran och 
som motsvarar någon av verksamheterna 
i bilaga I från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa har rapporterat utsläpp 
till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
processutsläpp och utsläpp från biomassa) 
under vart och ett av de tre föregående åren 
och att de omfattas av åtgärder som 
kommer att leda till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
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kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av processutsläpp och utsläpp 
från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av processutsläpp och
utsläpp från biomassa) eller som inte 
längre tillämpar de likvärdiga åtgärderna, 
kommer att återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. es

Motivering

Begreppet ”nominell tillförd effekt” skulle vara svårt att standardisera. Vad gäller 
tröskelvärdet för koldioxidutsläpp visade en undersökning från juli 2007 utförd av Ecofys att 
man kan uppnå ett betydligt bättre resultat med ett tröskelvärde på 25 000 ton 
koldioxidekvivalenter per år. I samma undersökning anges det att 57 procent av 
anläggningarna släpper ut mindre än 25 000 ton koldioxidekvivalenter och står för mindre än 
5 procent av de utsläpp som omfattas av direktivet. Processutsläpp från råmaterial ingår i 
produktionsprocessen och de kan inte minskas.

Ändringsförslag 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
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utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts, och 
bifogar godkännande från anläggningens 
ägare med bekräftelse om att denne 
önskar utnyttja möjligheten till undantag.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

En gräns på 10 000 ton drabbar ett antal små anläggningar och skapar onödiga 
administrativa och ekonomiska kostnader utan något större bidrag till den totala 
utsläppsminskningen.
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Ändringsförslag 724
John Bowis, John Purvis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en
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Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning bekräftar att det är kostnadseffektivt att låta 
anläggningar med koldioxidutsläppsekvivalenter på mindre än 25 000 ton undantas från 
EU:s system för handel med utsläppsrätter. Små utsläppskällor bör ändå åta sig att dra ned 
på utsläppen, men det kan uppnås genom andra metoder som inte är så dyra. 

Ändringsförslag 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa har rapporterat utsläpp 
till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
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eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
anläggningar från gemenskapssystemet 
förutsatt att dessa har rapporterat utsläpp 
till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som (c) Den bekräftar att en anläggning som 
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under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Vi anser att det inte finns några skäl till att begränsa denna bestämmelse till 
förbränningsanläggningar. Den måste tillämpas på alla anläggningar oavsett sektor eller typ. 
Vi anser dessutom att en gräns på 25 000 ton kommer att förbättra systemets effektivitet 
ytterligare i och med att ett stort antal anläggningar då inte tas med som ändå har minskade 
utsläpp.

Ändringsförslag 727
Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt eller en 
driftskapacitet på mindre än 25MW, att de 
har rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:
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(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. fr

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning visar att det är ekonomiskt lönsamt att låta 
infrastrukturer som släpper ut mindre än 25 000 ton stå utanför direktivet om utsläppshandel. 

Om så är nödvändigt måste man beakta de specifika behoven hos samtliga utsläppskällor och 
anpassa deras miljökrav efter de bästa ekonomiska val som de små utsläppskällorna är 
tvungna att göra. 

Ändringsförslag 728
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
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anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(a) Den underrättar kommissionen om 
varje enskild anläggning av denna typ samt 
om de likvärdiga åtgärder som införts.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

(d) Den offentliggör den information som 
avses i leden a, b och c för synpunkter från 
alla berörda parter.

Or. de

Motivering

Tröskelvärdet för undantag av mindre förbränningsanläggningar bör höjas från 10 000 ton 
till 25 000 ton koldioxidutsläpp. På så vis minskar man avsevärt bördan för de aktörer som 
driver sådana anläggningar och samtidigt omfattas mer än 97 % av koldioxidutsläppen. 
Vidare bör det preciseras vilka åtgärder som ska leda till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningen. Eftersom undantaget för dessa anläggningar tar fasta på deras ringa 
klimatpåverkan bör även kraven vara lätta att efterleva.
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Ändringsförslag 729
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 50 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

Or. hu

Ändringsförslag 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 

1. Medlemsstaterna ska på de berörda 
aktörernas begäran undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa har 
rapporterat utsläpp till den behöriga 
myndigheten som underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) i genomsnitt under 
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utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

perioden 2008–2012, och att de omfattas 
av åtgärder som kommer att leda till 
likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

Or. fr

Motivering

Det är viktigt at begäran om undantag görs av den berörda aktören och inte enbart av staten. 
Tröskelvärdet på 10 000 ton är alldeles för lågt och kommer att leda till att ett stort antal 
utsläppskällor kommer att få administrativa och finansiella kostnader utan att detta har 
någon direkt inverkan på den totala kvantiteten utsläpp. Det är mer kostnadseffektivt att ha ett 
tröskelvärde på 25 000 ton koldioxidekvivalent/år.

Ändringsförslag 731
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton 
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta 
högeffektiva kraftvärmeanläggningar i 
enlighet med direktiv 2004/8/EG vilka har 
en tillförd effekt på mindre än 35 MW.
Medlemsstaterna kan även undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton 
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
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den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

Or. en

Motivering

En högeffektiv kraftvärmeanläggning med en tillförd effekt på 35MW genererar samma 
mängd värme som en separat industripanna med en effekt på mindre än 20MW som inte 
omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter och skyldigheten att vidta likvärdiga 
åtgärder. Medlemsstaterna bör få undanta sådana anläggningar om deras deltagande i det 
gemensamma systemet för handel med utsläppsrätter i stor omfattning avskräcker aktörer 
från att investera i anläggningar för produktion av högeffektiv kraftvärme och kraftverk som 
totalt sett skulle ge mindre koldioxidutsläpp än värmeproduktion från en separat panna.

Ändringsförslag 732
Antonio De Blasio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 50 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

Or. hu

Ändringsförslag 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

(b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

Or. fr

Ändringsförslag 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

Or. fr

Ändringsförslag 735
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Justeringar som ska tillämpas efter 
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slutandet av ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar som till 2020 kommer 
att leda till obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 
4 tillämpas. 
2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.
3. Aktörerna har rätt att för upp till 
hälften av den minskning som sker i 
enlighet med punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har 
slutit det internationella avtalet.
4. Kommissionen kan anta åtgärder som 
ger aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra 
mekanismer som inrättats enligt det 
internationella avtalet. 
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].”
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Or. pl

Motivering

För de medlemsstater för vilka de utsläppsminskningsåtgärder som föreslagits hittills i 
gemenskapsdokument är alltför krävande och eventuellt utgör ett stort hinder för deras 
ekonomiska utveckling finns det ingen anledning till strängare krav, inte ens om de ålagts via 
internationella avtal.

Ändringsförslag 736
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska kommissionen lägga 
fram ett förslag till ändring av detta 
direktiv.”

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.
3. Aktörerna har rätt att för upp till 
hälften av den minskning som sker i 
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enlighet med punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har 
slutit det internationella avtalet.
4. Kommissionen kan anta åtgärder som 
ger aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra 
mekanismer som inrättats enligt det 
internationella avtalet.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].”

Or. en

Motivering

Vi förespråkar starkt förhandlingar inom ramen för medbeslutandeförfarandet så att man 
säkerställer att alla intressenter deltar. Man måste noggrant bedöma om det internationella 
avtalet innebar en striktare målsättning till följd av slutsatserna från Europeiska rådets möte 
i mars 2007. 

Dessutom måste nivån på de nya målen kopplade till systemet för handel med utsläppsrätter, 
övriga mål och frågan om koldioxidläckage diskuteras noggrant än en gång.

Ändringsförslag 737
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar som till 2020 kommer 
att leda till obligatoriska minskningar av 

Om inget internationellt avtal om 
klimatförändringar sluts som leder till 
obligatoriska nivåer för 
växthusgasutsläpp år 2020 motsvarande 
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växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 
4 tillämpas.

de minskningar som Europeiska rådet 
beslutat om, ska den linjära faktorn 
sänkas så att den motsvarar 
gemenskapens mål att år 2020 ha sänkt 
växthusgasutsläppen till en nivå som är 
20 procent lägre än nivån för 1990. De 
sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet ska stå för två 
tredjedelar av utsläppsminskningen och 
utsläppsnivåerna för 2005 ska utgöra 
basen för beräkningen av insatserna.”

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.
3. Aktörerna har rätt att för upp till 
hälften av den minskning som sker i 
enlighet med punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har 
slutit det internationella avtalet.
4. Kommissionen kan anta åtgärder som 
ger aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra 
mekanismer som inrättats enligt det 
internationella avtalet.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].”
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Or. en

Motivering

Om inget internationellt avtal kommer till stånd bör taket för EU:s system för handel med 
utsläppsrättigheter motsvara en minskning av växthusgasutsläppen på 20 procent jämfört 
med år 1990 .

Ändringsförslag 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar som till 2020 kommer 
att leda till obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 
4 tillämpas.

Om inget internationellt avtal om 
klimatförändringar sluts som leder till 
obligatoriska nivåer för 
växthusgasutsläpp år 2020 motsvarande 
de minskningar som Europeiska rådet 
beslutat om, ska den linjära faktorn 
sänkas så att den motsvarar 
gemenskapens mål att år 2020 ha sänkt 
växthusgasutsläppen till en nivå som är 
20 procent lägre än nivån för 1990. De 
sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet ska stå för två 
tredjedelar av utsläppsminskningen och 
utsläppsnivåerna för 2005 ska utgöra 
basen för beräkningen av insatserna.”

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
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växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.
3. Aktörerna har rätt att för upp till 
hälften av den minskning som sker i 
enlighet med punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har 
slutit det internationella avtalet.
4. Kommissionen kan anta åtgärder som 
ger aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra 
mekanismer som inrättats enligt det 
internationella avtalet.
Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].”

Or. en

Motivering

Om inget internationellt avtal kommer till stånd ska taket för EU:s system för handel med 
utsläppsrättigheter motsvara en minskning av växthusgasutsläppen på 20 procent jämfört 
med år 1990 .

Ändringsförslag 739
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
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som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas. 

som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska kommissionen 
genomföra en utförlig 
konsekvensbedömning av de ekonomiska 
följderna av villkoren för genomförandet 
av minskningarna och följderna av övriga 
åtgärder i det internationella avtalet om 
klimatförändringar.

Konsekvensbedömningen ska även 
fastställa om följande villkor uppfyllts:
– Det internationella avtalet är 
förpliktande för samtliga länder som har 
eller kan komma att utveckla en 
produktion inom de sektorer som omfattas 
av det här direktivet.
– Det internationella avtalet
– ålägger i de utvecklade länderna 
motsvarande begränsningar som de som 
gäller i EU, för de sektorer som nämns i 
bilaga I i det här direktivet,
– kräver i utvecklingsländerna, särskilt de 
ekonomiskt mest avancerade, ett lämpligt 
bidrag alltefter deras skyldigheter och 
kapacitet, för de sektorer som nämns i 
bilaga I i det här direktivet. 
– De utvecklade ländernas åtaganden och 
utvecklingsländernas bidrag, särskilt de 
ekonomiskt mest utvecklade, ska
– mätas och kontrolleras enligt 
internationellt erkända metoder
– och rapporteras.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 

2. Från och med det år som följer på 
ikraftträdandet av det internationella avtal 
som avses i punkt 1, och med tanke på 
resultatet av den konsekvensbedömning 
som föreskrivs i samma punkt, framför 
allt om de tre villkor som nämns ovan är 
uppfyllda, ska kommissionen föreslå en 
ändring av faktorn så att den del av
kvantiteten utsläppsrätter som utfärdas för 
gemenskapen 2020 bidrar i enlighet med 



PE409.679v01-00 70/110 AM\735217SV.doc

SV

enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.

artiklarna 9 och 9a till den sammanlagda 
minskning av växthusgasutsläppen i 
gemenskapen på mer än 20 % som 
kommer att utgöra gemenskapens 
åtagande enligt det internationella avtalet.

3. Aktörerna har rätt att för upp till 
hälften av den minskning som sker i 
enlighet med punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har 
slutit det internationella avtalet.
4. Kommissionen kan anta åtgärder som 
ger aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra mekanismer 
som inrättats enligt det internationella 
avtalet. 

4. Kommissionen kan, med tanke på 
resultatet av den konsekvensbedömning 
som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel, 
framför allt om de tre villkor som nämns 
är uppfyllda, anta åtgärder som ger aktörer 
i gemenskapssystemet rätt att tillämpa 
andra projekttyper än de som avses i 
punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra mekanismer 
som inrättats enligt det internationella 
avtalet.”

Sådana åtgärder, som avser 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. fr

Motivering

Att sluta ett internationellt avtal kommer att medföra nya skyldigheter för EU och för övriga 
parter. Det är därför mycket viktigt med en uttömmande konsekvensbedömning för att 
utvärdera hur det ska tillämpas och bedöma olika följder. Det bör fastställas kriterier för ett 
framgångsrikt avtal. Det är nödvändigt att inom ramen för gemenskapsbestämmelser ange 
vilka särskilda förväntningar som ställs på tillväxtekonomier eftersom dessa inte kan 
jämföras med alla andra utvecklingsländer när det gäller vilka ansträngningar de bör göra.
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Ändringsförslag 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkterna 1–3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåerna enligt artikel 9
ska punkterna 2, 3, och 4 i denna artikel
tillämpas.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 understiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
40 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a.

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

3. Aktörerna har rätt att för upp till 10 % av 
den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 741
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Punkterna 2, 3 och 4 ska börja 
tillämpas när gemenskapen har slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som, i alla stater med betydande 
verksamhet i de sektorer som anges 
i bilagorna 1 och 3, till 2020 kommer att 
leda till obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, och när kommissionen 
har kunnat belägga att avtalet i dessa 
andra stater leder till jämförbara 
koldioxidkostnader för sektorerna 
i bilagorna 1 och 3.

Or. de

Motivering

Anpassningarna enligt de efterföljande punkterna bör inte göras automatiskt så snart det 
finns ett internationellt avtal. I stället bör det utformas kriterier som måste vara uppfyllda för 
att en anpassning ska kunna göras. Ett minimikrav här är att kostnaderna för respektive 
sektor i bilaga 1 är jämförbara i alla länder utanför EU.

Ändringsförslag 742
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
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som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska kommissionen 
genomföra en utförlig 
konsekvensbedömning av de ekonomiska 
följderna av villkoren för genomförandet 
av minskningarna och följderna av övriga 
åtgärder i det internationella avtalet om 
klimatförändringar.

Konsekvensbedömningen ska även 
fastställa om följande villkor uppfyllts:
– Det internationella avtalet är 
förpliktande för samtliga länder som har 
eller kan komma att utveckla en 
produktion inom de sektorer som omfattas 
av det här direktivet.
– Det internationella avtalet 
– ålägger i de utvecklade länderna 
motsvarande begränsningar som de som 
gäller i EU, för de sektorer som nämns i 
bilaga I i det här direktivet,
– kräver i utvecklingsländerna, särskilt de 
ekonomiskt mest avancerade, ett lämpligt 
bidrag alltefter deras skyldigheter och 
kapacitet, för de sektorer som nämns i 
bilaga I i det här direktivet. 
– De utvecklade ländernas åtaganden och 
utvecklingsländernas bidrag, särskilt de 
ekonomiskt mest utvecklade, ska
– mätas och kontrolleras enligt 
internationellt erkända metoder
– och rapporteras.

Or. fr

Motivering

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
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étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Ändringsförslag 743
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som uppfyller minimikriterierna i 
bilaga Ia och som till 2020 kommer att 
leda till obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

Or. en

Motivering

I bilaga Ia anges kriterierna för ett internationellt avtal.

Ändringsförslag 744
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som uppfyller minimikriterierna i bilaga 
Ia och som till 2020 kommer att leda till 
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växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

Or. en

Motivering

I bilaga Ia anges kriterierna för ett internationellt avtal.

Ändringsförslag 745
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Efter det att gemenskapen och dess 
medlemsstater slutit ett internationellt avtal 
om klimatförändringar som till 2020 
kommer att leda till obligatoriska 
minskningar av växthusgasutsläppen som 
överstiger de lägsta minskningsnivåer som 
fastställts av Europeiska rådet, ska 
punkterna 2, 3 och 4 tillämpas.

Or. en

Motivering

Både gemenskapen och samtliga medlemsstater bör underteckna och ratificera.
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Ändringsförslag 746
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Efter det att gemenskapen och dess 
medlemsstater slutit ett internationellt avtal 
om klimatförändringar som till 2020 
kommer att leda till obligatoriska 
minskningar av växthusgasutsläppen som 
överstiger de lägsta minskningsnivåer som 
fastställts av Europeiska rådet, ska 
punkterna 2, 3 och 4 tillämpas.

Or. en

Motivering

Både gemenskapen och samtliga medlemsstater bör underteckna och ratificera.

Ändringsförslag 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom sex månader efter slutandet av 
ett internationellt avtal om 
klimatförändringar som leder till 
obligatoriska minskningar utöver de som 
följer av artikel 3, ska kommissionen 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
varje medlemsstats bidrag till 
gemenskapens ytterligare insatser för att 
minska utsläppen, vilket ska antas i 
enlighet med artikel 251 i fördraget.
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Or. en

Motivering

Målet med en 30-procentig sänkning inom ramen för ett internationellt avtal är ett politiskt 
beslut som har avsevärda konsekvenser och därför bör omfattas av medbeslutande och inte av 
en metod som grundas på automatisk tillämpning.

Ändringsförslag 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.

utgår

Or. en

Motivering

Målet med en 30-procentig sänkning inom ramen för ett internationellt avtal är ett politiskt 
beslut som har avsevärda konsekvenser och därför bör omfattas av medbeslutande och inte av 
en metod som grundas på automatisk tillämpning.
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Ändringsförslag 749
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
ikraftträdandet av det internationella avtal 
som avses i punkt 1, och med tanke på 
resultatet av den konsekvensbedömning 
som föreskrivs i samma punkt, framför 
allt om de tre villkor som nämns är 
uppfyllda, ska kommissionen föreslå en 
ändring av faktorn så att den del av
kvantiteten utsläppsrätter som utfärdas för 
gemenskapen 2020 bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a till den sammanlagda 
minskning av växthusgasutsläppen i 
gemenskapen på mer än 20 % som 
kommer att utgöra gemenskapens 
åtagande enligt det internationella avtalet.

Or. fr

Motivering

Ett samordnande ändringsförslag.

Ändringsförslag 750
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 

2. Från och med det år som följer på 
ikraftträdandet av det internationella avtal 
som avses i punkt 1 ska kommissionen, på 
grundval av en fullständig bedömning av 
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utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.

kostnadseffektiviteten hos metoderna för 
att uppnå dessa minskningar samt av 
konsekvenserna av andra åtgärder som 
anges i det internationella avtalet, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för 
parlamentet och rådet om en ytterligare 
sänkning av den kvantitet utsläppsrätter 
som utfärdas för gemenskapen 2020, med 
beaktande av den sammanlagda minskning 
av växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet.

Or. en

Motivering

Följderna av avslutandet av förhandlingarna om ett internationellt avtal bör inte vara 
automatiska utan omfattas av utvärdering och medbeslutande mellan parlamentet och rådet.

Ändringsförslag 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1 ska kommissionen, på 
grundval av en fullständig bedömning av 
kostnadseffektiviteten hos metoderna för 
att uppnå dessa minskningar samt av 
konsekvenserna av andra åtgärder som 
anges i det internationella avtalet, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för 
parlamentet och rådet om en ytterligare 
sänkning av den kvantitet utsläppsrätter 
som utfärdas för gemenskapen 2020, med 
beaktande av den sammanlagda minskning 
av växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
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enlighet med artiklarna 9 och 9a. 20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet. 

Or. en

Motivering

Följderna av avslutandet av förhandlingarna om ett internationellt avtal bör inte vara 
automatiska utan omfattas av utvärdering och medbeslutande mellan parlamentet och rådet.

Ändringsförslag 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen 
på 20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1 ska kommissionen, på 
grundval av en fullständig bedömning av 
kostnadseffektiviteten hos metoderna för 
att uppnå dessa minskningar samt av 
konsekvenserna av andra åtgärder som 
anges i det internationella avtalet, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för 
parlamentet och rådet om en ytterligare 
sänkning av den kvantitet utsläppsrätter 
som utfärdas för gemenskapen 2020, med 
beaktande av den sammanlagda minskning 
av växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet. 

Or. en

Motivering

Följderna av avslutandet av förhandlingarna om ett internationellt avtal bör inte vara 
automatiska utan omfattas av utvärdering och medbeslutande mellan parlamentet och rådet.
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Ändringsförslag 753
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
justeras till innehållet i det internationella 
avtalet och medlemsstaternas resultat 
inom ramen för Kyotoprotokollet, i 
enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av större tydlighet avseende en inledande procentsats på 20–30 % när det 
nya internationella avtalet har antagits, där hänsyn tas till skillnaderna i medlemsstaternas 
olika resultat inom ramen för Kyotoprotokollet. Den justeringen måste ske genom ett 
medbeslutandeförfarande.

Ändringsförslag 754
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 2. Från och med det år som följer på 
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slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.

slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
justeras till innehållet i det internationella 
avtalet och medlemsstaternas resultat 
inom ramen för Kyotoprotokollet, i 
enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av större tydlighet avseende en inledande procentsats på 20–30 procent 
när det nya internationella avtalet har antagits, där hänsyn tas till skillnaderna i 
medlemsstaternas olika resultat inom ramen för Kyotoprotokollet. Den justeringen måste ske 
genom ett medbeslutandeförfarande.

Ändringsförslag 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 understiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
30 %, eller mer om en sådan minskning 
blir gemenskapens åtagande enligt det 
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multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a. 

internationella avtalet, multiplicerad med 
den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att målet på 20 % kommer att höjas till minst 30 % om ett 
internationellt avtal kommer till stånd.

Ändringsförslag 756
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 understiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
mindre än 30 % som utgör gemenskapens 
åtagande enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a.

Or. en

Motivering

Scenariot för IPPC:s fjärde bedömningsrapport, som skulle innebära en sannolikhet på 50 % 
att temperaturhöjningen ligger kvar på +2°C, förutsätter att industriländerna år 2020 har 
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minskat sina utsläpp med 25–40 % jämfört med 1990 och att de verksamheter som inte 
omfattas av bilaga I genomgår omfattande förändringar. Minskningarna kommer att bli mer 
kostsamma ju längre tiden går och därför bör EU fastställa det inledande målet för nationella 
minskningar till 30 %.

Ändringsförslag 757
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn öka 
så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 20 
% som utgör gemenskapens åtagande
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
framläggandet av den kommissionsanalys
som avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar 
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med vilken 
gemenskapssystemet bidrar i enlighet med 
artiklarna 9 och 9a. Denna bestämmelse 
ska dock tillämpas endast om 
kommissionens analys läggs fram 
före [2015].

Or. de

Motivering

Ju senare den årliga minskningsfaktorn höjs, desto brantare blir den erforderliga 
minskningskurvan och desto större inverkan får den minskade mängden utsläppsrätter på 
priserna på utsläppsrätterna. För att undvika att detta leder till en oproportionerligt stor 
börda för näringslivet bör man fastställa en tidpunkt för när avtalet senast ska träda i kraft.
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Ändringsförslag 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det internationella avtal som avses i 
punkterna 1 och 2 ska vara ett avtal 
mellan länder som leder till globala 
utsläppsminskningar av den omfattning 
som behövs för att man ska kunna 
åtgärda klimatförändringarna på ett 
effektivt sätt och som går att övervaka och 
kontrollera samt omfattas av obligatoriska 
efterlevnadsåtgärder.
Ett sådant internationellt avtal ska 
omfatta en kritisk massa av den globala 
sektorsvisa produktionen.
De länder som omfattas av ett sådant 
internationellt avtal ska utfästa sig att 
genomföra och verkställa åtgärder som 
medför en likvärdig börda för industrier 
som är utsatta för internationell 
konkurrens.

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 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett internationellt avtal som avses i 
punkterna 1 och 2 ska vara ett avtal 
mellan länder som leder till globala 
utsläppsminskningar av den omfattning 
som behövs för att man ska kunna 
åtgärda klimatförändringarna på ett 
effektivt sätt och som går att övervaka och 
kontrollera samt omfattas av obligatoriska 
efterlevnadsåtgärder.
Ett sådant internationellt avtal ska 
omfatta en kritisk massa av den globala 
sektorsvisa produktionen.
De länder som omfattas av ett sådant 
internationellt avtal ska utfästa sig att 
genomföra och verkställa åtgärder som 
medför en likvärdig börda för industrier 
som är utsatta för internationell 
konkurrens.

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 760
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till 
hälften av den minskning som sker i 
enlighet med punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 

utgår
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tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har 
slutit det internationella avtalet.

Or. fr

Motivering

Ett samordnande ändringsförslag.

Ändringsförslag 761
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

3. Aktörerna rätt att för upp till 70 % av 
den minskning i antalet utsläppsrätter som 
ska tilldelas i enlighet med punkt 2 och 
artikel 9, använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet, utöver 
eventuella oanvända andelar av 
certifierade utsläppsminskningar eller 
utsläppsminskningsenheter från 
gemenskapssystemet och som 
medlemsstater tilldelat aktörer för 
perioden 2008–2012.

Or. en

Motivering

När man uppnår de ambitiösa målen för utsläppsminskning i EU:s sektor för handel med 
utsläpp genom att endast i ringa omfattning använda mekanismen för ren utveckling och 
projekt för gemensamt genomförande leder det till en extrem höjning på priserna för 
koldioxid och el. Man måsta använda systemet för ren utveckling i stor omfattning för att man 
ska kunna dämpa prishöjningen. Det krävs tillgång till 70 % av det totala minskningsmålet 



PE409.679v01-00 88/110 AM\735217SV.doc

SV

jämfört med 1990. Näringslivet som omfattas av mekanismen för ren utveckling behöver en 
tydlig signal att mekanismen för ren utveckling och projekt för gemensamt genomförande 
kommer att fortsätta i stor utsträckning även efter 2012. Annars kommer det internationella 
klimatskyddet att försämras rejält.

Ändringsförslag 762
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar,
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 endast använda certifierade 
utsläppsminskningar som klassats som 
Gold Standard, och inhemska 
kompensationstillgodohavanden enligt 
artikel 24a eller andra tillgodohavanden 
godkända enligt punkt 4 som härrör från 
tredjeländer som har slutit det 
internationella avtalet.

Or. en

Motivering

Man måste använda inhemska kompensationer i systemet för handel med utsläppsrättigheter 
för att ge incitament till utsläppsminskningar i systemet för handel med utsläppsrättigheter.
Etablerade aktörer väljer de billigaste kompensationstillgodohavandena (mekanismen för ren 
utveckling eller inhemska kompensationstillgodohavanden) som båda har samma 
behörighetsstatus.

Ändringsförslag 763
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning utöver gemenskapens 
totala minskningsbidrag på 30 % som sker 
i enlighet med punkt 2, använda
certifierade utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden från projekt avseende 
förnybar energi och effektivitet i fråga om 
efterfrågan, som är godkända enligt punkt 
4 och som härrör från tredjeländer som har 
slutit det internationella avtalet, med 
undantag för tillgodohavanden från stora 
vattenkraftsprojekt.

Or. en

Motivering

Det vore ologiskt att tillåta kompensation inom industrisektorer som ofta råkar ut för 
koldioxidläckage. Om man erkänner tillgodohavanden från investeringar som avser 
mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer, skulle det i själva verket kunna utgöra 
stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.

Ändringsförslag 764
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 enbart använda certifierade 
utsläppsminskningar som klassats som 
Gold Standard, godkända enligt punkt 4,
och som härrör från tredjeländer som har 
slutit det internationella avtalet.
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Or. en

Motivering

Aktörerna har rätt att för upp till hälften av den minskning som sker i enlighet med denna 
punkt enbart använda certifierade utsläppsminskningar som klassats som Gold Standard, 
utsläppsminskningsenheter eller andra tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 som 
härrör från tredjeländer som har slutit det internationella avtalet.

Ändringsförslag 765
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

Aktörerna har rätt att för upp till hälften av 
den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 enbart använda certifierade 
utsläppsminskningar som klassats som 
Gold Standard, utsläppsminskningsenheter 
eller andra tillgodohavanden godkända 
enligt punkt 4 som härrör från tredjeländer 
som har slutit det internationella avtalet.

Or. el

Motivering

Om man begränsar tillgodohavanden från mekanismen för ren utveckling och 
utsläppsminskningsenheter till de som klassats som Gold Standard kommer man att 
säkerställa att endast högkvalitativa enheter används som skulle kunna ge en verklig 
tillkommande utsläppsminskning och även fördelar från en hållbar utveckling.
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Ändringsförslag 766
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 enbart använda certifierade 
utsläppsminskningar som klassats som 
Gold Standard, utsläppsminskningsenheter 
eller andra tillgodohavanden godkända 
enligt punkt 4 som härrör från tredjeländer 
som har slutit det internationella avtalet.

Or. en

Motivering

Man bör endast tillåta tillgodohavanden från mekanismen för ren utveckling av hög kvalitet. 
Gold Standard ger en exakt definition på additionalitet och hållbar utveckling. Den 
säkerställer att endast utsläppsminskningar som ännu inte gjorts och projekt som tydligt 
bidrar till en hållbar utveckling i lokala samhällen ackrediteras.

Ändringsförslag 767
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I den mån de tillgodohavanden av 
endast certifierade utsläppsminskningar 
som klassats som Gold Standard och som 
medlemsstaterna tilldelat aktörerna för 
perioden 2008–2012 inte har uttömts, ska 
de behöriga myndigheterna endast låta 
aktörerna byta ut certifierade 
utsläppsminskningar som klassats som 
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Gold Standard, 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. Den mängd 
utsläppsrätter som utfärdats får inte 
överstiga 50 % av de externa 
tillgodohavandena ovan som inte har 
uttömts.

Or. en

Motivering

Detta garanterar att endast utsläppsminskningar som ackrediterats som Gold Standard förs 
över från fas II till fas III.

Ändringsförslag 768
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kan anta åtgärder som 
ger aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra mekanismer 
som inrättats enligt det internationella 
avtalet.

4. Kommissionen kan lämna förslag till 
Europaparlamentet och rådet som ger 
aktörer i gemenskapssystemet rätt att 
tillämpa andra projekttyper än de som 
avses i punkterna 2–5 i artikel 11a eller, 
alternativt, att använda andra mekanismer 
som inrättats enligt det internationella 
avtalet.

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

Or. en
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Motivering

Beslut för att tillåta användningen av ytterligare typer av kompensationstillgodohavanden bör 
göras genom medbeslutandeförfarandet. 

Ändringsförslag 769
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aktörer som driver anläggningar ska ha 
rätt att använda tillgodohavanden för upp 
till 6 % av anläggningens årliga 
verifierade utsläpp från hållbara åtgärder 
för att minska avskogningen och öka ny-
och återplanteringen i utvecklingsländer 
inom ramen för ett framtida 
internationellt avtal om 
klimatförändringar. Dessa 
tillgodohavanden ska uppfylla de krav 
som antagits i det framtida internationella 
avtalet om klimatförändringar och senare, 
tillhörande beslut.

Or. en

(Korshänvisning till AM 37 i PR/727283)

Motivering

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change. Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy. The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.
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Ändringsförslag 770
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anläggningar ska tillåtas utnyttja 
tillgodohavanden, upp till 5 % av sina 
årliga verifierade utsläpp, från hållbara 
åtgärder för att minska avskogningen och 
öka ny- och återplanteringen av skog i 
utvecklingsländer i enlighet med ett 
framtida internationellt avtal om 
klimatförändringar, när lämpliga 
bestämmelser om ansvarighet, 
diskontering och varaktighet har 
fastställts som även, som ett minimikrav, 
är acceptabla för alla eventuella 
amerikanska federala system för handel 
med utsläppsrätter.

Or. en

(Korshänvisning till AM 37 i PR/727283)

Motivering

För att förstärka tillämpningen av bestämmelserna.

Ändringsförslag 771
Riitta Myller

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anläggningar ska ha rätt att använda 
tillgodohavanden, upp till en procentandel 
av deras årliga verifierade utsläpp, från 
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hållbara åtgärder för att minska 
avskogningen och öka ny- och 
återplanteringen i utvecklingsländer 
förutsatt att det finns ett internationellt 
avtal om klimatförändringar och att 
lämpliga bestämmelser om ansvarighet, 
diskontering och varaktighet har 
fastställts.

Or. en

Ändringsförslag 772
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När gemenskapen slutit ett 
heltäckande internationellt avtal om 
klimatförändringar före slutet av år 2010 
ska samtliga utsläppsrätter utauktioneras 
och artiklarna 10a och 10b ska inte 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Om ett heltäckande internationellt avtal om klimatförändringar sluts kommer risken för 
koldioxidläckage till följd av utauktionering av utsläppsrätter att vara låg. Därför bör total 
utauktionering vara den enda metoden för tilldelning när ett sådant avtal slutits.

Ändringsförslag 773
Johannes Blokland

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När gemenskapen slutit ett 
heltäckande internationellt avtal om 
klimatförändringar som innebär 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen, ska samtliga 
utsläppsrätter utauktioneras och 
artiklarna 10a och 10b ska inte tillämpas.
Om inget heltäckande internationellt avtal 
om klimatförändringar sluts, ska samtliga 
utsläppsrättigheter utauktioneras, 
förutom för de sektorer som har 
identifierats som sektorer med en 
betydande risk för koldioxidläckage.

Or. en

Motivering

Om inget internationellt avtal kommer till stånd, kan utsläppsrättigheterna utauktioneras i 
alla sektorer förutom de som enligt kommissionens kriterier identifierats som särskilt utsatta 
för en risk för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 774
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När gemenskapen slutit ett 
heltäckande internationellt avtal om 
klimatförändringar ska samtliga 
utsläppsrätter utauktioneras och 
artiklarna 10a och 10b ska inte tillämpas.

Or. en
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Motivering

Om ett heltäckande internationellt avtal om klimatförändringar sluts kommer risken för 
koldioxidläckage till följd av utauktionering av utsläppsrätter att vara låg. Därför bör total 
utauktionering vara den enda metoden för tilldelning när ett sådant avtal slutits.

Ändringsförslag 775
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Följande artikel ska införas som 
artikel 28a:

”Artikel 28a

Bildande av sammanslutningar

1. Medlemsstaterna får tillåta att 
anläggningsaktörer som driver en av de 
verksamheter som anges i bilaga I bildar 
en sammanslutning av anläggningar 
med samma verksamhet under den 
period som anges i artikel 11.1 och/eller 
den första femårsperiod som anges i 
artikel 9 i enlighet med punkterna 2-6 i 
denna artikel.
2. Aktörer som bedriver en verksamhet 
som anges i bilaga I och som vill bilda en 
sammanslutning ska lämna in en 
ansökan till den behöriga myndigheten 
och ange vilka anläggningar som de 
önskar ska ingå i sammanslutningen och 
under vilken tidsperiod samt lägga fram 
bevis för att en förtroendeman kommer 
att fullgöra skyldigheterna enligt 
punkterna 3 och 4.
3. Aktörer som önskar bilda en 
sammanslutning ska utse en 
förtroendeman
a) till vilken det totala antalet 
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utsläppsrätter ska utfärdas, beräknat 
per anläggning som aktörerna har [...],

b) som ska ansvara för överlämnandet 
av utsläppsrätter motsvarande de totala 
utsläppen från anläggningar i 
sammanslutningen [...], och
c) som inte ska ha rätt att göra 
ytterligare överlåtelser om en aktörs
rapport inte har befunnits vara 
tillfredsställande enligt andra stycket i 
artikel 15.
4. Förtroendemannen ska vara 
underkastad de påföljder som fastställts 
för överträdelser av kraven på 
överlämnande av tillräckligt många 
utsläppsrätter för att täcka de totala 
utsläppen från anläggningarna i 
sammanslutningen, genom undantag 
från artikel 16.2–16.4.
5. En medlemsstat som vill tillåta att det 
bildas en eller flera sammanslutningar 
ska lämna in den ansökan som avses i 
punkt 2 till kommissionen. Utan att det 
påverkar tillämpningen av fördraget, får 
kommissionen inom tre månader efter 
mottagandet avslå en ansökan som inte 
uppfyller kraven i detta direktiv. Skälen 
till ett sådant beslut ska anges. Vid 
avslag får medlemsstaten endast tillåta 
att det bildas en sammanslutning om 
föreslagna ändringar godkänns av 
kommissionen.
6. Om förtroendemannen inte rättar sig 
efter de påföljder som anges i punkt 4, 
ska alla anläggningsaktörer i 
sammanslutningen hållas ansvariga 
enligt artikel 12.3 och artikel 16 för 
utsläpp från sina egna anläggningar.”

Or. en
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Motivering

I det nya direktivet togs möjligheten till bildande av sammanslutningar bort (före detta artikel 
28). Att bilda sammanslutningar är en viktig del av detta. Därför bör man inte ta bort det, 
utan behålla det i direktivet.

Ändringsförslag 776
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Följande artikel ska införas som 
artikel 28a:

”Artikel 28a

Frivilliga åtgärder

1. Aktörer ska uppmuntras att på frivillig 
basis investera i hållbara åtgärder för att 
minska skogsavverkningen, häva mark-
eller skogsförsämringen och öka ny- och 
återplantering i utvecklingsländer.
2. Lämpliga bestämmelser om 
ansvarighet, diskontering och varaktighet 
ska fastställas av kommissionen, varvid 
hänsyn ska tas till de framsteg som gjorts 
beträffande Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC).
3. Aktörer kan erhålla tillgodohavanden 
från
a) projekt för ny- och återplantering av 
skog som certifierats av CDM:s styrelse 
och de som verifierats inom ramen för 
förfarandet för övervakningskommittén 
för gemensamt genomförande,
b) skogsbruk i utvecklingsländer med 
vilka ett avtal har slutits i enlighet med 
artikel 11a.5, och
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c) alla eventuella verifierade projekt som 
minskar de nationella utsläppen från 
avskogning eller projekt för att häva 
mark- eller skogsförsämringen i 
utvecklingsländer i enlighet med det 
internationella avtal som avses i 
artikel 28.
4. Aktörer som har investerat i de ovan 
angivna åtgärderna på frivillig basis kan 
inte använda de samlade 
tillgodohavandena för att kompensera 
sina utsläpp. Men om priset på koldioxid 
är lika med eller högre än 50 euro per 
ton, kan aktörer använda 
tillgodohavanden upp till en procentandel 
av deras årliga verifierade utsläpp.”

Or. en

Motivering

Avskogningen står för en femtedel av de sammanlagda koldioxidutsläppen. 
UNFCCC-diskussionerna grundar sig på Balihandlingsplanen och pågår inom ramen för 
marknads- och finansieringsbaserade incitament för att undvika avskogning. Företag kan på 
frivillig basis investera i åtgärder för utsläppsminskning utöver deras skyldigheter inom 
ramen för systemet för handel med utsläppsrätter. I syfte att uppmuntra företag att göra det 
kommer ett incitament att ges i form av en möjlighet för aktörer att använda de sammanlagda 
tillgodohavandena för att kompensera en procentandel av sina utsläpp om koldioxidpriset är 
högre än 50 euro per ton.

Ändringsförslag 777
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Följande artikel ska införas som 
artikel 28a:

”Artikel 28a
Användning av tillgodohavanden från 



AM\735217SV.doc 101/110 PE409.679v01-00

SV

skogsbruksverksamhet
Genom undantag från artiklarna 11a 
och 28 ska medlemsstaterna tillåta att 
aktörer använder tillgodohavanden på 
upp till 6 % av sina anläggningars årliga 
verifierade utsläpp, från
a) projekt för ny- och återplantering av 
skog som certifierats av CDM:s styrelse 
och de som verifierats inom ramen för 
förfarandet för övervakningskommittén 
för gemensamt genomförande,
b) skogsbruk i utvecklingsländer med 
vilka ett avtal har slutits i enlighet med 
artikel 11a.5, och
c) alla eventuella skogsbruksprojekt i 
utvecklingsländer i enlighet med det 
internationella avtal som avses i 
artikel 28.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inbegriper skogsbaserade koldioxidtillgodohavanden i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter från och med 2013, då ett nytt internationellt avtal (”efter Kyoto”) 
om klimatförändringar kan uppnås. Detta kommer både att ge en tydlig signal till 
utvecklingsländer att engagera sig i ändamålsenliga åtgärder för att minska 
klimatförändringarna och ge den europeiska industrin en viss begränsad flexibilitet. 
Ändringsförslaget garanterar att alla skogsbaserade koldioxidtillgodohavanden som är 
tillåtna inom EU:s system för handel med utsläppsrätter helt uppfyller kraven i 
Kyotoprotokollet och framtida bilaterala och internationella avtal. Om man inför en högsta 
procentandel säkerställer man även att risker för nya tekniker och översvämningar undviks.

Ändringsförslag 778
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Följande artikel ska införas som 
artikel 28b:

”Artikel 28b
Användning av tillgodohavanden från 

skogsbruksverksamhet
Genom undantag från artiklarna 11a 
och 28 ska medlemsstaterna tillåta att 
aktörer använder krediter, upp till en nivå 
på (X) % av sina anläggningars årliga 
verifierade utsläpp, från
a) projekt för ny- och återplantering av 
skog som certifierats av CDM:s styrelse 
och de som verifierats inom ramen för 
förfarandet för övervakningskommittén 
för gemensamt genomförande,
b) skogsbruk i utvecklingsländer med 
vilka ett avtal har slutits i enlighet med 
artikel 11a.5, och
c) alla eventuella skogsbruksprojekt i 
utvecklingsländer i enlighet med det 
internationella avtal som avses i 
artikel 28.”

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen skulle inbegripa skogsbaserade koldioxidkrediter inom EU:s 
system för handel med utsläppsrätter från och med 2013, då ett nytt internationellt avtal 
(”efter Kyoto”) om klimatförändringar kan uppnås. Detta kommer både att ge en tydlig 
signal till utvecklingsländer om att engagera sig i ändamålsenliga åtgärder för att minska 
klimatförändringarna och ge den europeiska industrin viss begränsad flexibilitet.

Ändringsförslag 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Följande artikel ska införas som 
artikel 28a:

”Artikel 28a
Undantag

Från och med den 1 januari 2013 ska 
Litauen tilldelas ett tillkommande antal 
icke-överlåtbara årliga utsläppsrätter för 
anläggningarna som drivs med fossilt 
bränsle. Dessa utsläppsrätter är utöver de 
som omfattas av artikel 10a till följd av 
den tidiga nedläggningen av Ignalina 
kärnkraftverk i enlighet med protokoll 4 i 
anslutningsfördraget. Antalet ska 
beräknas på grundval av skillnaden 
mellan de växthusgasutsläpp som 
Litauens kraftsektor släpper ut via 
elproduktionen efter nedläggningen av 
Ignalina kärnkraftverk och den 
genomsnittliga mängd växthusgasutsläpp 
som släppts ut i elproduktionssektorn 
under perioden 2005–2009.
Kommissionen ska se över undantaget år 
2018 och då ta hänsyn till situationen i 
Litauens elenergisektor”.

Or. en

Ändringsförslag 780
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Artikel 30 ska ersättas med 
följande:

”Artikel 30



PE409.679v01-00 104/110 AM\735217SV.doc

SV

Översyn och vidare utveckling
[…]
2. På grundval av erfarenheterna av 
tillämpningen av detta direktiv […] ska 
kommissionen med hänsyn till den 
internationella utvecklingen 
sammanställa en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv och 
därvid beakta
a) […] huruvida […] andra relevanta 
sektorer och verksamheter ska ingå i 
gemenskapssystemet,
b) ytterligare harmonisering av 
definitioner, avgifter och påföljder,
c) tröskeln för att undanta små 
anläggningar från gemenskapens system 
om likvärdiga åtgärder har införts,
d) andra nödvändiga åtgärder för att 
förhindra marknadsmissbruk och skadlig 
spekulation,
[…]
Kommissionen ska överlämna rapporten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den 30 juni 2015 […].
[...]
3a. Kommissionen ska så snart som 
möjligt lägga fram lagstiftningsförslag för 
att inbegripa sjötransportsektorn
i gemenskapens system till senast år 2013.
3b. Kommissionen ska senast år 2013 
lägga fram lämpliga förslag där datum 
anges för att inbegripa godstransporter på 
väg, gruvsektorn och avfallssektorn i 
gemenskapens system. Förslagen ska 
grundas på en fullständig utvärdering av 
kostnaderna, fördelarna och alternativen 
för att inbegripa dessa sektorer.”

Or. en
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Motivering

Sjötransporter bör tas med i systemet för handel med utsläppsrätter och kommissionen bör 
bedöma om vägtransporter, gruvsektorn och avfallssektorn också bör ingå.

Ändringsförslag 781
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) I artikel 30 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
“2. På grundval av erfarenheterna av 
tillämpningen av detta direktiv och de 
framsteg som gjorts i fråga om 
övervakningen av utsläpp av 
växthusgaser, ska kommissionen med 
hänsyn till den internationella
utvecklingen sammanställa en 
omfattande bedömningsrapport om 
tillämpningen av detta direktiv och 
därvid beakta bland annat
a) hur och huruvida bilaga I bör ändras, 
så att den innefattar andra relevanta 
sektorer, bland annat den kemiska 
industrin och aluminiumindustrin [...], 
andra verksamheter och utsläpp av de 
andra växthusgaser som anges i bilaga 
II, i syfte att ytterligare öka systemets 
ekonomiska effektivitet,
aa) prisfluktuationer för utsläppsrätterna,
b) kopplingen mellan gemenskapens 
handel med utsläppsrätter och den 
internationella handeln med 
utsläppsrätter som inleddes 2008,
[...]
[...]
e) sambandet mellan handeln med 



PE409.679v01-00 106/110 AM\735217SV.doc

SV

utsläppsrätter och annan politik och 
andra åtgärder, inklusive anpassning till 
klimatförändringarna, som genomförs i 
samma syfte på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå, inbegripet beskattning,
[...]
g) nivån för påföljderna för alltför stora 
utsläpp, med beaktande av bland annat 
inflationen,
h) hur marknaden för utsläppsrätter 
fungerar, särskilt vid koldioxidläckage
och andra eventuella störningar på 
marknaden,
[...]
j) bildande av sammanslutningar,
k) den praktiska genomförbarheten när 
det gäller att utveckla riktmärken för 
hela gemenskapen vilka ska ligga till 
grund för fördelningen med beaktande 
av bästa tillgängliga teknik och 
kostnadsnyttoanalys.
l) de projektbaserade mekanismernas 
inverkan på värdländerna, i synnerhet 
på deras utvecklingsmål, om JI- eller 
CDM-projekt för vattenkraftprojekt 
med en produktionskapacitet som 
överstiger 500 MW som har negativa 
miljömässiga eller sociala konsekvenser 
har godkänts, och framtida användning 
av CER eller ERU från sådana 
vattenkraftprojekt i 
gemenskapssystemet,
m) stöd till kapacitetsuppbyggnad i 
utvecklingsländer och länder med 
övergångsekonomi,
(n) villkor och förfaranden för 
medlemsstaternas godkännande av 
nationell projektverksamhet och för 
utfärdande av utsläppsrätter med 
hänsyn till minskningar eller 
begränsningar av utsläpp till följd av 
sådan verksamhet från och med 2008,
o) tekniska bestämmelser med tanke på 
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att tillgodohavanden inte är permanenta 
och begränsningen för berättigande 
ligger på 1 % för projektverksamhet 
som avser markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
enlighet med beslut 17/CP.7, samt 
bestämmelser med tanke på resultatet av 
bedömningen av potentiella risker i 
samband med användning av genetiskt 
modifierade organismer och potentiellt 
invaderande främmande arter inom 
projektverksamhet som avser 
beskogning och återbeskogning, för att 
aktörer ska kunna använda CER och 
ERU som genereras från 
projektverksamhet som avser 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
gemenskapssystemet från och med 2008, 
i enlighet med beslut som antas enligt 
UNFCCC eller Kyotoprotokollet.
Kommissionen ska överlämna rapporten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den 30 juni 2015, vid behov åtföljd av 
förslag. Rapporten ska förberedas och 
lämnas in tillsamman med en rapport om 
tillämpningen av direktiv2008/xxxx.”

Or. en

Ändringsförslag 782
Konrad Szymański

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) I artikel 30 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
“2. På grundval av erfarenheterna av 
tillämpningen av detta direktiv och de 
framsteg som gjorts i fråga om 
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övervakningen av utsläpp av 
växthusgaser, ska kommissionen med 
hänsyn till den internationella 
utvecklingen sammanställa en 
omfattande bedömningsrapport om 
tillämpningen av detta direktiv och 
därvid beakta bland annat
a) hur och huruvida bilaga I bör ändras, 
så att den innefattar andra relevanta 
sektorer, bland annat den kemiska 
industrin och aluminiumindustrin [...], 
andra verksamheter och utsläpp av de 
andra växthusgaser som anges i bilaga 
II, i syfte att ytterligare öka systemets 
ekonomiska effektivitet,
aa) prisfluktuationer för utsläppsrätterna,
b) kopplingen mellan gemenskapens 
handel med utsläppsrätter och den 
internationella handeln med 
utsläppsrätter som inleddes 2008,
[...]
[...]
e) sambandet mellan handeln med 
utsläppsrätter och annan politik och 
andra åtgärder, inklusive anpassning till 
klimatförändringarna, som genomförs i 
samma syfte på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå, inbegripet beskattning,
[...]
g) nivån för påföljderna för alltför stora 
utsläpp, med beaktande av bland annat 
inflationen,
h) hur marknaden för utsläppsrätter 
fungerar, särskilt vid koldioxidläckage 
och andra eventuella störningar på 
marknaden,
[...]
j) bildande av sammanslutningar,
k) den praktiska genomförbarheten när 
det gäller att utveckla riktmärken för 
hela gemenskapen vilka ska ligga till 
grund för fördelningen med beaktande 
av bästa tillgängliga teknik och 
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kostnadsnyttoanalys.
l) de projektbaserade mekanismernas 
inverkan på värdländerna, i synnerhet 
på deras utvecklingsmål, om JI- eller 
CDM-projekt för vattenkraftprojekt 
med en produktionskapacitet som 
överstiger 500 MW som har negativa 
miljömässiga eller sociala konsekvenser 
har godkänts, och framtida användning 
av CER eller ERU från sådana 
vattenkraftprojekt i 
gemenskapssystemet,
m) stöd till kapacitetsuppbyggnad i 
utvecklingsländer och länder med 
övergångsekonomi,
(n) villkor och förfaranden för 
medlemsstaternas godkännande av 
nationell projektverksamhet och för 
utfärdande av utsläppsrätter med 
hänsyn till minskningar eller 
begränsningar av utsläpp till följd av 
sådan verksamhet från och med 2008,
o) tekniska bestämmelser med tanke på 
att tillgodohavanden inte är permanenta 
och begränsningen för berättigande 
ligger på 1 % för projektverksamhet 
som avser markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
enlighet med beslut 17/CP.7, samt 
bestämmelser med tanke på resultatet av
bedömningen av potentiella risker i 
samband med användning av genetiskt 
modifierade organismer och potentiellt 
invaderande främmande arter inom 
projektverksamhet som avser 
beskogning och återbeskogning, för att 
aktörer ska kunna använda CER och 
ERU som genereras från 
projektverksamhet som avser 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
gemenskapssystemet från och med 2008, 
i enlighet med beslut som antas enligt 
UNFCCC eller Kyotoprotokollet.
Kommissionen ska överlämna rapporten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
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den 30 juni 2015, vid behov åtföljd av 
förslag. Rapporten ska förberedas och 
lämnas in tillsamman med en rapport om 
tillämpningen av direktiv2008/xxxx.”

Or. en

Motivering

Paketet om energi och klimatförändringar är ett mycket komplicerat och sofistikerat verktyg 
vars funktion bör genomgå en fullständig översyn år 2015.
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