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Ändringsförslag 824
Martin Callanan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europeiska rådet har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer.
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar.

(3) Europeiska rådet har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar,
inklusive sjöfarten och flyget. Flyget 
bidrar till minskningarna på 20 % 
respektive 30 % genom att ingå i 
gemenskapssystemet. Om inte annat följer 
av kommissionens ytterligare 
undersökningar om hur ändamålsenligt 
det är att ta med sjöfarten i gemenskapens 
system, och eftersom Internationella 
sjöfartsorganisationen IMO saknar ett 
övergripande system för handeln med 
utsläppsrätter och det kommer att saknas 
mekanismer enligt Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
den närmaste framtiden bör man 
överväga att införa sjöfarten i 
gemenskapens system.

Or. en
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Ändringsförslag 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt.
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar.
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
som inför sektorsvisa riktmärken, så att 
risken för snedvridning av konkurrensen 
inom gemenskapen blir så liten som 
möjligt. Dessa regler bör tydligt ange 
förfarandet för att fastställa de 
sektorsspecifika riktmärkena och, allt 
efter omständigheterna, utgå från den 
mest växthusgas- och energieffektiva 
tekniken, substitut, alternativa 
produktionsmetoder, användning av 
biomassa, förnybara energikällor och 
avskiljning och lagring av växthusgaser. 
Reglerna får emellertid aldrig fungera som 
incitament till att öka utsläppen och de bör 
garantera att en ständigt ökande andel av 
utsläppsrätterna auktioneras ut. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste 
fastställas före handelsperioden så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande. 
De får inte heller leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
för nya deltagare som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya deltagare.
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras. När kommissionen 
fastställer principerna för riktmärkena i 
enskilda sektorer bör den samråda med de 
berörda sektorerna.
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Or. en

Motivering

Principerna för fastställande av riktmärken måste ha de berörda sektorernas samtycke och 
spegla de aktuella utsläppen och de tekniska möjligheterna att minska utsläppen i respektive 
sektor. BREF-dokumenten (referensdokument för bästa tillgängliga teknik) kommer att vara 
viktiga referensdokument för denna process. Bestämmelsen om att undvika en snedvridning 
av marknaderna för el och uppvärmning får inte förhindra utdelning av gratisrätter till 
kraftvärmeverk eller självförsörjning av el.

Ändringsförslag 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali . Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Detta kan 
undergräva gemenskapsinsatsernas 
miljöintegritet och nytta. För att hantera 
risken för koldioxidläckage kommer 
gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % direktutsläpp 
för sektorer eller delsektorer som uppfyller 
relevanta kriterier. Definitionen av dessa 
sektorer och delsektorer samt av de 
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behövs och för att undvika
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på 
något annat sätt och där elen utgör en hög 
andel av produktionskostnaderna och 
produceras på ett energieffektiv sätt, kan
åtgärder vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten 
utsläppsrätter ändras.

åtgärder som krävs kommer att se till att 
åtgärderna sätts in där det behövs och 
undviker överkompensering. För de 
särskilda sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage också leder till att 
koldioxidkostnaderna överförs till 
energipriserna och där elen utgör en hög 
andel av produktionskostnaderna och 
används på ett energieffektiv sätt, bör
åtgärder för att minska risken för 
koldioxidläcka i enlighet med artikel 10 
dessutom beakta den indirekta effekten av 
att koldioxidkostnaderna överförs till 
elförbrukningen i produktionsprocessen 
och ta med detta i den totala utdelningen 
till sektorn eller delsektorn.

Or. en

Motivering

De sektorer som berörs av den åtgärd som föreslås är de som är utsatta för internationell 
konkurrens och som inte kan överföra den ökade kostnaden för koldioxid i el på sina 
konsumenter. För vissa av de berörda sektorerna är de indirekta utsläppen upp till sex gånger 
högre än de direkta utsläppen. Dessa effekter måste diskuteras om de berörda sektorerna ska 
kunna fortsätta sin verksamhet i Europa. Hänvisningen till ”utan att den totala kvantiteten 
[...] ändras är tvetydig och bör strykas, eftersom den totala kvantiteten utsläppsrätter i EU 
har fastställts i direktivet.

Ändringsförslag 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2010 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast sex månader efter 
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också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp.
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation.
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.

det att detta direktiv har trätt i kraft också 
undersöka vilka energiintensiva branscher 
eller sektorer som sannolikt riskerar 
koldioxidläckage. Denna undersökning bör 
grundas på vilka branscher som inte har 
möjlighet att föra vidare kostnaderna för 
utsläppsrätter till produktpriset, och den 
indirekta effekten av att 
koldioxidkostnaderna överförs till elpriset,
utan att förlora stora marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
inte gör motsvarande insatser för att 
minska sina utsläpp. Energiintensiva 
branscher som visar sig vara utsatta för 
stora risker för koldioxidläckage borde få 
en större andel gratisrätter för direkta, och
i förekommande fall även för indirekta, 
utsläpp. För vissa sektorer vore det 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation.
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.

Or. en

Motivering

Industrin behöver klarhet om vilka sektorer och delsektorer som kommer att omfattas av detta 
åtagande och vilka eventuella åtgärder de behöver vidta så snart som möjligt för att kunna 
förbereda berörda anläggningar inför framtida drift eller nedläggning. Åtgärderna bör 
beakta både den direkta och den indirekta effekten av att koldioxidkostnaderna överförs, om 
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den allvarliga risk som koldioxidläckage utgör ska kunna hanteras. Systemet med 
koldioxidutjämning kommer inte att lämpa sig för alla sektorer.
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