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Ændringsforslag 824
Martin Callanan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd har afgivet et fast 
tilsagn om at nedbringe Fællesskabets 
samlede drivhusgasemissioner med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne frem til 
2020, og med 30 %, hvis andre 
industrilande giver tilsagn om lignende 
reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. Frem til 2050 bør de 
globale drivhusgasemissioner nedbringes 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauerne. Alle økonomiske sektorer bør 
bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner.

(3) Det Europæiske Råd har afgivet et fast 
tilsagn om at nedbringe Fællesskabets 
samlede drivhusgasemissioner med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne frem til 
2020, og med 30 %, hvis andre 
industrilande giver tilsagn om lignende 
reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. Frem til 2050 bør de 
globale drivhusgasemissioner nedbringes 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauerne. Alle økonomiske sektorer bør 
bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner, herunder 
skibsfarten og luftfarten. Luftfarten 
bidrager til reduktionerne på 20 % og 30 
% via sin inddragelse i 
fællesskabsordningen. Medmindre 
Kommissionen yderligere vil undersøge, 
om det kan lade sig gøre at inddrage 
skibsfarten i fællesskabsordningen, og 
hvis der ikke etableres en global 
emissionshandelsordning via Den 
Internationale Søfartsorganisation eller 
ved hjælp af UNFCCC-mekanismer i nær 
fremtid, bør det overvejes at inddrage
skibsfarten i fællesskabsordningen.

Or. en
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Ændringsforslag 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler, der fastsætter
sektorbenchmarks, for at mindske 
konkurrencefordrejningen i Fællesskabet 
mest muligt. Reglerne bør klart definere 
processen til fastsættelse af 
sektorbenchmarks under behørig 
hensyntagen til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres. Når 
principperne for fastsættelse af 
benchmarks i de individuelle sektorer 
defineres, bør Kommissionen konsultere 
de berørte sektorer.

Or. en
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Begrundelse

Principperne for fastsættelse af benchmarks skal aftales med de berørte sektorer og afspejle 
de nuværende emissioner og tekniske muligheder i forbindelse med reduktion af emissioner 
inden for de pågældende sektorer. BREF-dokumenterne vil være relevante 
referencedokumenter i forbindelse med denne proces. Bestemmelsen om at undgå 
"konkurrencefordrejning på markederne for el og varme" bør ikke forhindre gratis tildeling 
til eksisterende kraftvarmeanlæg eller egenproduktion af el.

Ændringsforslag 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele gratis kvoter op til 
100 % direkte emissioner til sektorer eller 
delsektorer, som opfylder de relevante 
kriterier. Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil sikre, at der gribes ind, 
hvor det er nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
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sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage også skyldes videreførelse 
af omkostninger til CO2 til el-priserne, 
hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el anvendes på en effektiv måde, 
bør de foranstaltninger, der træffes for at 
afbøde risikoen for kulstoflækage i 
overensstemmelse med artikel 10, desuden 
tage de indirekte virkninger af 
videreførelsen af CO2-omkostningerne til 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning og medtage disse i den 
samlede tildeling til sektoren eller 
delsektoren.

Or. en

Begrundelse

De sektorer, der berøres af den foreslåede foranstaltning, er de sektorer, der er udsat for 
international konkurrence, og som ikke kan vælte de øgede CO2-omkostninger i elektriciteten 
over på deres kunder. For nogle af de berørte sektorer er de indirekte emissioner op til seks 
gange større end de direkte emissioner. Der bør gøres noget ved disse virkninger, hvis de 
pågældende sektorer skal kunne fortsætte deres virksomhed i Europa. Formuleringen "uden 
at den samlede mængde kvoter ændres" er tvetydig og bør fjernes, fordi den samlede mængde 
tilladelser, som skal gives i EU, er fastsat i direktivet.

Ændringsforslag 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag.
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
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kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

kulstoflækagetruede senest [6 måneder 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttrædelse]. Kommissionen bør basere 
sin analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter og 
de indirekte virkninger af videreførelsen 
af CO2-omkostninger til elektricitetspriser
i produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede bør for direkte, og 
hvis det er relevant, for indirekte 
emissioner få tildelt en større mænge gratis 
tildelinger. For nogle sektorer kunne der 
indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Begrundelse

Industrien behøver klarhed over, hvilke sektorer og delsektorer der er dækket af denne 
forpligtelse, og de mulige foranstaltninger, der tages på den tidligst mulige dato for at 
forberede de berørte anlæg på fremtidig produktion eller lukning. Foranstaltningerne bør 
tage hensyn til både de direkte og indirekte virkninger af videregivelse af CO2-omkostninger, 
hvis der skal gøres noget ved den alvorlige risiko for kulstoflækage.

Adlib Express Watermark



PE409.693v01-00 8/8 AM\735335DA.doc

DA

Kulstofudligningssystemet vil ikke være velegnet til alle sektorer.
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