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Ändringsförslag 783
Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Anläggningar eller delar av 
anläggningar som används för forskning, 
utveckling och provning av nya produkter 
och processer samt 
förbränningsanläggningar som uteslutande 
använder biomassa omfattas inte av detta 
direktiv.”

”1. Anläggningar eller delar av 
anläggningar som används för forskning, 
utveckling och provning av nya produkter 
och processer, anläggningar som omfattas 
av likvärdiga åtgärder för 
utsläppsminskning och används för att 
tillhandahålla vårdtjänster och 
utbildningsverksamhet/utbildnings-
inrättningar samt 
förbränningsanläggningar som uteslutande 
använder biomassa omfattas inte av detta 
direktiv.”

Or. fr

Motivering

Kommissionens konsekvensanalys visar att exempelvis sjukhus och universitet med små 
utsläppsmängder skulle drabbas av lika stora administrativa kostnader som de anläggningar 
som står för de största utsläppen. De flesta sjukhus och kliniker är offentligfinansierade och 
har begränsade resurser. Det är viktigt att deras arbete för att minska koldioxidutsläppen 
beaktas.

Ändringsförslag 784
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“1. Anläggningar eller delar av 1. Anläggningar eller delar av anläggningar 
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anläggningar som används för forskning, 
utveckling och provning av nya produkter 
och processer samt 
förbränningsanläggningar som uteslutande 
använder biomassa omfattas inte av detta 
direktiv.”

som används för forskning, utveckling och 
provning av nya produkter och processer 
samt förbränningsanläggningar som 
uteslutande använder biomassa eller 
använder biomassa i kombination med 
stödbrännare som eldas med fossilt 
bränsle omfattas inte av detta direktiv.”

Or. en

Motivering

Förbränningsanläggningar som har konstruerats för biomassa har oftast en stödbrännare 
som komplement. Alla övervakningskraven skulle innebära en oerhört tung börda för dessa 
anläggningar om de skulle inkluderas i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 785
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“1. Anläggningar eller delar av 
anläggningar som används för forskning, 
utveckling och provning av nya produkter 
och processer samt 
förbränningsanläggningar som uteslutande 
använder biomassa omfattas inte av detta 
direktiv.”

”1. Anläggningar eller delar av 
anläggningar som används för forskning, 
utveckling och provning av nya produkter 
och processer, sjukhus samt 
förbränningsanläggningar som uteslutande 
använder biomassa omfattas inte av detta 
direktiv.”

Or. en

Ändringsförslag 786
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 2
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I punkt 2 ska följande mening läggas 
till:

utgår

”Vid beräkningen av 
förbränningsanläggningarnas totala 
kapacitet, ska enheter med en tillförd 
effekt på mindre än 3 MW inte beaktas.”

Or. de

Motivering

Den kumuleringsregel som fanns i det ursprungliga direktivet och som konkretiseras genom 
det föreslagna tillägget (definitionen av förbränningsanläggning) gör att åtskilliga mindre 
anläggningar riskerar att inbegripas. I den kemiska industrin finns många integrerade 
produktionsanläggningar med ett stort antal individuella förbränningsenheter som antingen 
skulle läggas till en förbränningsanläggning som är större än 20 MW eller skulle överskrida 
tröskelvärdet sammantaget och därigenom komma att omfattas av kravet på utsläppshandel. I 
båda fallen skulle mindre anläggningar komma att omfattas av kravet på utsläppshandel.

Ändringsförslag 787
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 2
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I punkt 2 ska följande mening läggas 
till:

utgår

”Vid beräkningen av 
förbränningsanläggningarnas totala 
kapacitet, ska enheter med en tillförd 
effekt på mindre än 3 MW inte beaktas.”

Or. de
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Motivering

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Es existieren zahlreiche Verbundstandorte mit 
einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die aufgrund dieser Regelung entweder zu einer 
ohnehin bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 20 MW addiert 
werden oder die in ihrer Gesamtheit diesen Schwellenwert überschreiten und der Standort 
damit emissionshandelspflichtig wird. Dies läuft den beabsichtigten Ausnahmen von 
Kleinanlagen gemäß Artikel 27 zuwider.

Ändringsförslag 788
Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid beräkningen av 
förbränningsanläggningarnas totala 
kapacitet, ska enheter med en tillförd effekt 
på mindre än 3 MW inte beaktas.”

”Vid beräkningen av 
förbränningsanläggningarnas totala 
kapacitet, ska enheter med en tillförd effekt 
på mindre än 3 MW inte beaktas. Enheter 
med en tillförd effekt på mindre än 
50 MW som är i drift högst 350 timmar 
per år ska inte beaktas vid beräkningen.”

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att sjukhus ska kunna bygga ut den kapacitet som krävs för att 
underhålla deras särskilda infrastruktur. Det är särskilt viktigt att nödgeneratorer undantas 
vid beräkningen, eftersom dessa är säkerhetsanordningar som krävs för att sjukhusen ska 
fungera.
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Ändringsförslag 789
John Bowis, John Purvis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 2
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid beräkningen av 
förbränningsanläggningarnas totala 
kapacitet, ska enheter med en tillförd effekt 
på mindre än 3 MW inte beaktas.”

”Vid beräkningen av 
förbränningsanläggningarnas totala 
kapacitet, ska följande enheter inte 
beaktas:
a) Enheter med en tillförd effekt på mindre 
än 3 MW.

b) Enheter med en tillförd effekt på 
mindre än 50 MW som är i drift högst 
350 timmar per år.

Or. en

Motivering

När tröskelvärdena fastställs bör man använda sig av de faktiska utsläppen i stället för de 
potentiella. På så sätt undantas sjukhus och andra operatörer som har stor 
beredskapskapacitet i form av nödgeneratorer, men som kanske bara använder den 
kapaciteten under en begränsad tid varje år.

Ändringsförslag 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I punkt 2 ska följande mening läggas 
till: 

”Direktivet ska inte omfatta 
kraftvärmeanläggningar med en tillförd 
effekt på mindre än 35 MW, oberoende av 
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i vilken sektor de används.”

Or. es

Motivering

En kraftvärmeanläggning med tillförd effekt på mindre än 35 MW genererar samma mängd 
värme som en panna på 20 MW tack vare att värme och el genereras samtidigt på ett effektivt 
sätt. Om dessa kraftvärmeverk omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter kan det 
avskräcka investerarna från att satsa på kraftvärmeanläggningar (på grund av de högre 
kostnaderna för att producera samma mängd värme), trots att kraftvärme är den bästa 
tillgängliga tekniken för att producera el och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Ändringsförslag 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led a
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 1 – verksamhet 1 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på mer än 20 MW (med undantag 
av anläggningar för farligt avfall och 
kommunalt avfall)

Förbränningsanläggningar med installerad 
tillförd effekt av mer än 20 MW 

Or. en

Ändringsförslag 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led a 
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 1 – verksamhet 2 – rad 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koksverk Koksverk – för produktion av icke-
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metallurgisk koks

Or. en

Motivering

Koksverk som producerar metallurgisk koks måste tydligt kategoriseras som 
metallproducerande verksamhet och därmed skiljas från koksverk som producerar andra 
typer av koks.

Ändringsförslag 793
Irena Belohorská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led a
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 1 – verksamhet 2 – rad 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koksverk Koksverk – för produktion av icke-
metallurgisk koks

Or. en

Motivering

Koksverk som producerar metallurgisk koks måste tydligt kategoriseras som 
metallproducerande verksamhet och därmed skiljas från koksverk som producerar andra 
typer av koks.

Ändringsförslag 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led b – led ii
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 2 – stycke -1 (nytt)

Ändringsförslag

Koksverk – för produktion av metallurgisk koks Koldioxid
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Or. en

Motivering

Koksverk som producerar metallurgisk koks måste tydligt kategoriseras som 
metallproducerande verksamhet och därmed skiljas från koksverk som producerar andra 
typer av koks.

Ändringsförslag 795
Irena Belohorská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led b – led ii
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 2 – stycke -1 (nytt)

Ändringsförslag

Koksverk – för produktion av metallurgisk koks Koldioxid

Or. en

Motivering

Koksverk som producerar metallurgisk koks måste tydligt kategoriseras som 
metallproducerande verksamhet och därmed skiljas från koksverk som producerar andra 
typer av koks.

Ändringsförslag 796
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led b – led ii
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produktion av aluminium 
(primärproduktion, samt 
sekundärproduktion där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på över 20 MW används).

Produktion av aluminium 
(primärproduktion där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på över 20 MW används).
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Or. en

Motivering

Sekundärproduktion av aluminium ger inga utsläpp av perfluorkolväten. Dessa anläggningar 
släpper ut mycket små mängder koldioxid.

Ändringsförslag 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led b – led ii
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produktion av aluminium 
(primärproduktion, samt 
sekundärproduktion där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på över 20 MW används).

Produktion av aluminium 
(primärproduktion där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på över 20 MW används).

Or. en

Motivering

Det vore ologiskt att inkludera sekundärproduktion av aluminium när kommissionen själv har 
konstaterat att den europeiska industrin måste bli mer resurssnål och öka återvinningen av 
värdefulla råvaror. Att inkludera produktionen i systemet för handel med utsläppsrätter 
sänder rakt motsatt signal till industrin och samhället. Mängden utsläpp från 
aluminiumåtervinningsindustrin är dessutom så pass liten att den inte påverkar de totala 
utsläppen i handelssystemet. Branschen består av små och medelstora företag som skulle 
drabbas av orimligt mycket extra administration och kostnader om den skulle inkluderas i 
systemet.

Ändringsförslag 798
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led c – led i
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Anläggningar för produktion av 
cementklinker i roterugn med en 
produktionskapacitet som överstiger 
500 ton per dag, eller av kalk, inklusive 
bränning av dolomit och magnesit, i 
roterugn med en produktionskapacitet som 
överstiger 50 ton per dag, eller i andra 
typer av ugnar med en 
produktionskapacitet som överstiger 50 ton 
per dag.”

”Anläggningar för produktion av 
cementklinker i roterugn med en 
produktionskapacitet som överstiger 
500 ton per dag, eller av kalk, inklusive 
bränning av dolomit och magnesit, i 
roterugn med en produktionskapacitet som 
överstiger 50 ton per dag, eller i andra 
typer av ugnar med en 
produktionskapacitet som överstiger 50 ton 
per dag, med undantag för de förfaranden 
för återvinning av farligt och ofarligt 
avfall som anges i bilaga IIB till 
direktiv 91/156/EEG.

Or. fr

Motivering

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d’incinération, qui exécutent 
des opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d’élimination, 
sont exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L’exclusion des 
opérations d’élimination de déchets dans la directive ETS, mais l’inclusion de la valorisation 
des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n’est pas en cohérence avec la 
directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle 
donnerait la préférence à l’élimination au détriment de la valorisation. 

Ändringsförslag 799
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led c – led i
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Anläggningar för produktion av 
cementklinker i roterugn med en 
produktionskapacitet som överstiger 
500 ton per dag, eller av kalk, inklusive 
bränning av dolomit och magnesit, i 
roterugn med en produktionskapacitet som 
överstiger 50 ton per dag, eller i andra 

”Anläggningar för produktion av 
cementklinker i roterugn med en 
produktionskapacitet som överstiger 
500 ton per dag, eller av kalk, inklusive 
bränning av dolomit och magnesit, i 
roterugn med en produktionskapacitet som 
överstiger 50 ton per dag, eller i andra 
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typer av ugnar med en 
produktionskapacitet som överstiger 50 ton 
per dag.”

typer av ugnar med en 
produktionskapacitet som överstiger 50 ton 
per dag, med undantag för de förfaranden 
för återvinning av farligt och ofarligt 
avfall som anges i bilaga IIB till direktiv 
91/156/EEG.

Or. en

Motivering

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Ändringsförslag 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led c – led ii
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) I tredje stycket ska följande utgå: (ii) I tredje stycket ska följande utgå:
”och/eller en ugnskapacitet som överstiger 
4 m³ och med en satsningsdensitet på mer 
än 300 kg/m³ per ugn.”

”/eller” 

Or. en

Motivering

Vi föreslår här att man följer principen i kommissionens förslag om att förbättra effektiviteten 
genom att undanta små anläggningar. Eftersom sektorn domineras av små anläggningar är 
ett trefaldigt tröskelvärde det bästa alternativet för att maximera effektiviteten. Detta är i linje 
med direktivets nuvarande utformning.
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Ändringsförslag 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led c – led ii
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) I tredje stycket ska följande utgå: (ii) I tredje stycket ska följande utgå:

”och/eller en ugnskapacitet som överstiger 
4 m³ och med en satsningsdensitet på mer 
än 300 kg/m³ per ugn.”

”och/eller en ugnskapacitet som 
överstiger 4 m³.”

Or. es

Motivering

En stor mängd olika produkter i keramiskt material tillverkas i förbränningsugnar och därför 
finns stora variationer i energiintensitet mellan keramikindustrins olika delsektorer. Om 
definitionen av industrin i bilaga I bara ändras med utgångspunkt i produktionskapaciteten 
uttryckt i antal ton per dag, tas ingen hänsyn till detta viktiga faktum. Därför måste man vid 
ändringen av bilaga I behålla hänvisningen till ugnskapaciteten i kg/m3.

Ändringsförslag 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led c – led ii
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) I tredje stycket ska följande utgå: (ii) I tredje stycket ska följande utgå:
”och/eller en ugnskapacitet som överstiger 
4 m³ och med en satsningsdensitet på mer 
än 300 kg/m³ per ugn.”

“och/eller en ugnskapacitet som 
överstiger 4 m³.” 

Or. en
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Ändringsförslag 803
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3 – led c – led iii 
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 3 – stycke 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anläggningar för torkning eller bränning 
av gips för framställning av gipsplattor och 
andra gipsprodukter, där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på mer än 20 MW används.

Anläggningar för torkning eller bränning 
av gips för framställning av gipsplattor och 
andra gipsprodukter eller byggprodukter 
som används i stället för dessa, där 
förbränningsanläggningar med en tillförd 
effekt på mer än 20 MW används.

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika orättvis konkurrens från byggprodukter som kan användas i stället för 
gipsprodukter som omfattas av utsläppshandelssystemet.

Ändringsförslag 804
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – ny kategori 1 – rad 6 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produktion av organiska baskemikalier
genom krackning, reformering, delvis eller 
full oxidation eller genom liknande 
processer, med en produktionskapacitet 
som överstiger 100 ton per dag.

Produktion av eten och propen genom 
krackning eller reformering, med en 
produktionskapacitet som överstiger 100 
ton per dag.

Or. de
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Motivering

För att undvika olika tolkningar i olika medlemsstater bör definitionerna formuleras så 
entydigt som möjligt.

Ändringsförslag 805
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – ny kategori 1 – rad 7 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produktion av väte (H2) och syntesgas 
genom reformering eller partiell oxidation
till en produktionskapacitet som överstiger 
25 ton per dag.

Produktion av väte (H2) och syntesgas 
genom reformering till en 
produktionskapacitet som överstiger 25 ton 
per dag.

Or. de

Motivering

För att undvika olika tolkningar i olika medlemsstater bör definitionerna formuleras så 
entydigt som möjligt.

Ändringsförslag 806
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – ny kategori 1 – rad 7 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produktion av väte (H2) och syntesgas 
genom reformering eller partiell oxidation 
till en produktionskapacitet som överstiger 
25 ton per dag.

Produktion av väte (H2) och syntesgas 
genom reformering eller partiell oxidation 
av metan till en produktionskapacitet som 
överstiger 25 ton per dag.

Or. en
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Motivering

Tekniskt förtydligande.

Ändringsförslag 807
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – ny kategori 1 – rad 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metangas (CH4), som förekommer i 
aktiva kolgruvor och som antingen tas 
upp i kolets inre struktur, som fri gas i 
kolets porer eller som fri gas i den 
omgivande berggrunden kring kolskikten, 
och som inledningsvis frigörs till följd av 
kolbrytning.

Or. en

Motivering

Utsläppen från sektorn står för 7,9 procent av EU-25:s utsläpp av metangas eller 0,7 procent 
av dess utsläpp av växthusgaser.

Ändringsförslag 808
Caroline Lucas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – ny kategori 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avskiljning, transport och geologisk 
lagring av växthusgasutsläpp

Avskiljning, transport och geologisk 
lagring av växthusgasutsläpp

Anläggningar för avskiljning av 
växthusgaser för transport och geologisk 
lagring i en lagringsanläggning som är 

Anläggningar för avskiljning av 
växthusgaser för transport och geologisk 
lagring i en lagringsanläggning som är 
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godkänd enligt direktiv xxxx/xx/EG. godkänd enligt direktiv xxxx/xx/EG, med 
undantag för ökad återvinning av 
kolväten.

Pipelines för transport av växthusgaser för 
geologisk lagring i en lagringsanläggning 
som är godkänd enligt direktiv 
xxxx/xx/EG.

Pipelines för transport av växthusgaser för 
geologisk lagring i en lagringsanläggning 
som är godkänd enligt direktiv 
xxxx/xx/EG, med undantag för ökad 
återvinning av kolväten.

Lagringsanläggningar för geologisk lagring 
av växthusgaser som är godkända enligt 
direktiv xxxx/xx/EG.

Lagringsanläggningar för geologisk lagring 
av växthusgaser som är godkända enligt 
direktiv xxxx/xx/EG, med undantag för 
ökad återvinning av kolväten.

Or. en

Ändringsförslag 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – ny kategori 2

Kommissionens förslag

Avskiljning, transport och geologisk 
lagring av växthusgasutsläpp
Anläggningar för avskiljning av 
växthusgaser för transport och geologisk 
lagring i en lagringsanläggning som är 
godkänd enligt direktiv xxxx/xx/EG.

Alla växthusgaser som förtecknas i 
bilaga II

Pipelines för transport av växthusgaser för 
geologisk lagring i en lagringsanläggning
som är godkänd enligt 
direktiv xxxx/xx/EG.

Alla växthusgaser som förtecknas i 
bilaga II

Lagringsanläggningar för geologisk lagring 
av växthusgaser som är godkända enligt 
direktiv xxxx/xx/EG.

Alla växthusgaser som förtecknas i 
bilaga II

Ändringsförslag

Avskiljning, transport och geologisk 
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lagring av koldioxid
Anläggningar för avskiljning av koldioxid
för transport och geologisk lagring i en 
lagringsanläggning som är godkänd enligt 
direktiv xxxx/xx/EG.

Koldioxid

Pipelines för transport av koldioxid för 
geologisk lagring i en lagringsanläggning 
som är godkänd enligt 
direktiv xxxx/xx/EG.

Koldioxid

Lagringsanläggningar för geologisk lagring 
av koldioxid som är godkända enligt 
direktiv xxxx/xx/EG.

Koldioxid

Or. en

Motivering

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 

Ändringsförslag 810
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – ny kategori 2

Kommissionens förslag

Avskiljning, transport och geologisk 
lagring av växthusgasutsläpp
Anläggningar för avskiljning av 
växthusgaser för transport och geologisk 
lagring i en lagringsanläggning som är 
godkänd enligt direktiv xxxx/xx/EG.

Alla växthusgaser som förtecknas i 
bilaga II

Pipelines för transport av växthusgaser för 
geologisk lagring i en lagringsanläggning 

Alla växthusgaser som förtecknas i 
bilaga II
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som är godkänd enligt direktiv 
xxxx/xx/EG.

Lagringsanläggningar för geologisk lagring 
av växthusgaser som är godkända enligt 
direktiv xxxx/xx/EG.

Alla växthusgaser som förtecknas i 
bilaga II

Ändringsförslag

Avskiljning, transport och geologisk 
lagring av koldioxid
Anläggningar för avskiljning av koldioxid
för transport och geologisk lagring i en 
lagringsanläggning som är godkänd enligt 
direktiv xxxx/xx/EG.

Koldioxid

Pipelines för transport av koldioxid för 
geologisk lagring i en lagringsanläggning 
som är godkänd enligt direktiv 
xxxx/xx/EG.

Koldioxid

Lagringsanläggningar för geologisk lagring 
av koldioxid som är godkända enligt 
direktiv xxxx/xx/EG.

Koldioxid

Or. en

Motivering

Det är oftast koldioxid som släpps ut från anläggningar för avskiljning och lagring av 
koldioxid. Övervakningen bör inte göras mer omfattande än nödvändigt.

Ändringsförslag 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4a (nytt) 
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – kategori 4 (”Andra verksamheter”) – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) ”Annan verksamhet” ska ersättas 
med följande:
Industriella anläggningar för 
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framställning av
a) pappersmassa av trä eller andra 
fibermaterial, inbegripet 
förbränningsanläggningar med en 
tillförd effekt på mer än 20 MW, 
b) papper och papp, där 
produktionskapaciteten överstiger 
20 ton per dag och där 
förbränningsanläggningar med en 
tillförd termisk effekt på mer än 
20 MW används.

Or. en

Motivering

Anläggningar inom alla sektorer bör behandlas lika i bilaga 1. Kommissionen har bara 
ändrat i de nya kategorierna, medan den har glömt att göra det när det gäller de befintliga 
sektorer som redan inbegrips i bilaga 1. Den ovan föreslagna hänger mycket bättre samman 
med definitionen av elproducent och medför en tydlig harmonisering av de olika 
tillvägagångssätt som i dag förekommer i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 812
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4a (nytt) – kolumn 1
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – tabell – ny kategori 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Följande verksamhetskategori ska 
läggas till:
”Elintensiva produktionsprocesser
Produktion av klor, natronlut, kalilut och 
alkoxider genom elektrolys
Produktion av fluorvätesyra genom 
elektrolys
Produktion av gaser genom luftseparering
Produktion av karbider i elektriska 
smältugnar
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Produktion av väteperoxid 
Produktion av polykristallint kisel
Produktion av polygranulärt kol och 
polygranulär grafit”

Or. de

Ändringsförslag 813
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Följande ska läggas till som bilaga Ia till 
direktiv 2003/87/EG:

”BILAGA Ia
Förteckning över energiintensiva sektorer 

med väsentlig risk för koldioxidläckage
Bränd kalk
Cement
Järn och stål
Keramik
Kemikalier
Lera
Glas
Pappersmassa och papper”*
__________
* Samtliga sektorer ska anges av 
parlamentet och rådet före antagandet av 
detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Det måste tydligt framgå att det finns en risk för koldioxidläckage i många sektorer i den 
energiintensiva industrin. Å andra sidan måste det också framgå vilka sektorer som är fria 
från sådana risker och har möjlighet att föra över kostnaderna, såsom exempelvis 
raffinaderisektorn.

Ändringsförslag 814
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Följande ska läggas till som bilaga Ia till 
direktiv 2003/87/EG:

”BILAGA Ia
Förteckning över energiintensiva sektorer 

med väsentlig risk för koldioxidläckage
Cement
Keramik
Kemikalier
Lera
Glas
Järn och stål
Bränd kalk
Pappersmassa och papper”*
__________
* Samtliga sektorer ska anges av 
parlamentet och rådet före antagandet av 
detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Denna bilaga införs genom artikel 3v (ny) för att ange i vilka sektorer det finns stor risk för 
koldioxidläckage.

Ändringsförslag 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska läggas till som bilaga Ia i 
direktiv 2003/87/EG:

”BILAGA Ia
Förteckning över energiintensiva sektorer 
med väsentlig risk för koldioxidläckage
Järn- och stålindustri
Gjuterier
Cementtillverkning
Pappersindustri
Produktion av konstgödsel
Tung kemisk och petrokemisk industri
…*”
__________
* Dessa sektorer ska anges av parlamentet 
och rådet före antagandet av detta 
direktiv.

Or. pl

Motivering

Denna bilaga införs genom artikel 3w (ny) för att ange i vilka sektorer det finns stor risk för 
koldioxidläckage.
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Ändringsförslag 816
Irena Belohorská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ANNEX Ia
Följande ska läggas till som bilaga Ia till 
direktiv 2003/87/EG:

”BILAGA Ia
Förteckning över energiintensiva sektorer 

med väsentlig risk för koldioxidläckage
Cement
Keramik
Kemikalier
Lera
Glas
Järn och stål
Bränd kalk
Pappersmassa och papper”*
__________
* Samtliga sektorer ska anges av 
parlamentet och rådet före antagandet av 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Denna bilaga införs genom artikel 3w (ny) för att ange i vilka sektorer det finns stor risk för 
koldioxidläckage.
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Ändringsförslag 817
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Följande ska läggas till som bilaga Ia till 
direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga Ia
Minimikrav på ett internationellt avtal

Ett internationellt avtal som omfattar 
energiintensiva industrier med stor risk 
för koldioxidläckage eller ett sektorsvis 
internationellt avtal om sådana industrier 
måste uppfylla åtminstone följande 
kriterier, med syftet att garantera rättvisa 
villkor för anläggningarna i dessa 
industrier:
(i) Deltagande av länder som utgör en 
kritisk massa på minst 85 % av 
produktionen.
(ii) Likvärdiga mål för koldioxidutsläpp.
(iii) Liknande system för utsläpps-
minskningar med likvärdiga effekter, 
införda av alla deltagande länder eller 
från länder med andra mål för 
koldioxidutsläpp inom sektorer som 
omfattas av gemenskapens system.
(iv) Konkurrerande material måste 
omfattas av motsvarande restriktioner, 
med beaktande av livscykeln.
(v) Ett effektivt internationellt 
övervaknings- och kontrollsystem.”

Or. en
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Motivering

I denna bilaga bör lämpliga åtgärder fastställas mot koldioxidläckage som kan förekomma i 
olika sektorer trots ett internationellt avtal som uppfyller kriterierna i bilaga Ib (ny).

Ändringsförslag 818
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Följande ska läggas till som bilaga Ia till 
direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga Ia
Nödvändiga villkor för ett internationellt 

avtal
Ett internationellt avtal som omfattar 
energiintensiva industrier, eller ett 
sektorsvis internationellt avtal om sådana 
industrier, måste uppfylla åtminstone 
följande kriterier, med syftet att garantera 
rättvisa villkor för anläggningarna i dessa 
industrier:
a) Länder som företräder en kritisk massa 
av produktionen ska delta.
b) Likvärdiga mål för koldioxidutsläppen 
med likvärdiga effekter senast 2020 ska 
anges för alla länder som deltar.
c) Ett effektivt internationellt 
övervaknings- och kontrollsystem ska 
inrättas.
Dessutom gäller följande:
a) I länder som inte har likvärdiga mål 
för koldioxidutsläppen bör åtgärder som 
ger likvärdiga effekter vidtas senast 2020 i 
sektorer i EU som omfattas av systemet 
för handel med utsläppsrätter.
b) EU bör genomföra åtgärder för att 
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inkludera importörer av produkter från 
länder som inte omfattas av det 
internationella avtalet.
c) Material som konkurrerar med dem 
som produceras av de energiintensiva 
industrierna ska omfattas av likvärdiga 
begränsningar som beaktar livscykeln.”

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till de betydande effekter som ett internationellt avtal och dess genomförande 
skulle få, är det viktigt att skapa rättslig och ekonomisk säkerhet genom att tydligt ange 
kraven på ett sådant internationellt avtal och på så sätt skapa rättvisa villkor för de sektorer 
som deltar i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 819
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Följande ska läggas till som bilaga Ia till 
direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga Ia
Krav på ett internationellt avtal för att 

begränsa koldioxidläckage
a) Ett internationellt avtal som omfattar 
energiintensiva industrier med stor risk 
för koldioxidläckage eller ett sektorsvis 
internationellt avtal om sådana industrier 
måste uppfylla åtminstone följande 
kriterier, med syftet att garantera rättvisa 
villkor för anläggningarna i dessa 
industrier:
(i) Länder som företräder en kritisk massa 
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av produktionen ska delta. 
(ii) Likvärdiga mål för koldioxidutsläppen 
med likvärdiga effekter senast 2020 ska 
anges för alla länder som deltar.
(iii) Ett effektivt internationellt 
övervaknings- och kontrollsystem ska 
inrättas. 
(b) Dessutom gäller följande: 
(i) I länder som inte har likvärdiga mål för 
koldioxidutsläppen bör åtgärder som ger 
likvärdiga effekter vidtas senast 2020 i 
sektorer i EU som omfattas av 
gemenskapens system.
(ii) EU bör genomföra åtgärder för att 
inkludera importörer från länder som inte 
omfattas av avtalet.”

Or. en

Motivering

Med hänsyn till de betydande effekter som ett internationellt avtal och dess genomförande 
skulle få, är det viktigt att skapa rättslig och ekonomisk säkerhet genom att tydligt ange 
kraven på ett sådant internationellt avtal och på så sätt skapa rättvisa villkor för de sektorer 
som deltar i gemenskapens system för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 820
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Följande ska läggas till som bilaga Ia till 
direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga Ia
Krav på ett internationellt avtal för att 

begränsa koldioxidläckage
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a) Ett internationellt avtal som omfattar 
energiintensiva industrier med stor risk för 
koldioxidläckage eller ett sektorsvis 
internationellt avtal om sådana industrier 
måste uppfylla åtminstone följande kriterier, 
med syftet att garantera rättvisa villkor för 
anläggningarna i dessa industrier:
(i) Länder som företräder en kritisk massa av 
produktionen ska delta. 
(ii) Likvärdiga mål för koldioxidutsläppen 
med likvärdiga effekter senast 2020 ska 
anges för alla länder som deltar.
(iii) Ett effektivt internationellt system för 
övervakning och kontroll måste inrättas. 
b) Dessutom gäller följande: 
(i) I länder som inte har likvärdiga mål för 
koldioxidutsläppen bör åtgärder som ger 
likvärdiga effekter vidtas senast 2020 i 
sektorer i EU som omfattas av gemenskapens 
system.
(ii) EU bör genomföra åtgärder för att 
inkludera importörer från länder som inte 
omfattas av avtalet.”

Or. en

Motivering

Med hänsyn till de betydande effekter som ett internationellt avtal och dess genomförande 
skulle få, är det viktigt att skapa rättslig och ekonomisk säkerhet genom att tydligt ange 
kraven på ett sådant internationellt avtal och på så sätt skapa rättvisa villkor för de sektorer 
som deltar i gemenskapens system för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 821
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga IIa
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska läggas till i bilaga IIa till 
direktiv 2003/87/EG:

utgår

”BILAGA IIa
Ökningar av den procentandel 

utsläppsrätter som, för solidaritet och 
tillväxt i gemenskapen, ska utauktioneras 
av medlemsstaterna enligt artikel 10.2 a, i 
syfte att minska utsläppen och underlätta 
anpassningen till klimatförändringarna

Medlemsstatens 
andel

Belgien 10%
Bulgarien 53%
Tjeckien 31%
Estland 42%
Grekland 17%
Spanien 13%
Italien 2%
Cypern 20%
Lettland 56%
Litauen 46%
Luxemburg 10%
Ungern 28%
Malta 23%
Polen 39%
Portugal 16%
Rumänien 53%
Slovenien 20%
Slovakien 41%
Sverige 10%
”

Or. de
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Motivering

Man bör inte använda klimatpolitiken till att skapa en mekanism för solidaritet mellan 
medlemsstaterna. Solidariteten inom EU utövas genom befintliga finansieringsinstrument som 
strukturfonderna eller genom bidrag till gemenskapsbudgeten. Förslagsställaren stöder 
dessutom föredragandens mål att en betydande andel av de medel som kommer in genom 
auktionerna bör spenderas i tredjeländer, särskilt i utvecklingsländer. Även av detta skäl bör 
bestämmelsen utgå.

Ändringsförslag 822
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga IIa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska läggas till i bilaga IIa till 
direktiv 2003/87/EG:

utgår

”BILAGA IIa
Ökningar av den procentandel 

utsläppsrätter som, för solidaritet och 
tillväxt i gemenskapen, ska utauktioneras 
av medlemsstaterna enligt artikel 10.2 a, i 
syfte att minska utsläppen och underlätta 
anpassningen till klimatförändringarna

Medlemsstatens 
andel

Belgien 10%
Bulgarien 53%
Tjeckien 31%
Estland 42%
Grekland 17%
Spanien 13%
Italien 2%
Cypern 20%
Lettland 56%
Litauen 46%
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Luxemburg 10%
Ungern 28%
Malta 23%
Polen 39%
Portugal 16%
Rumänien 53%
Slovenien 20%
Slovakien 41%
Sverige 10%
”

Or. en

(Ändringsförslaget hänger samman med ändringsförslag 9 till artikel 10.)

Motivering

Vi anser inte att det är motiverat att låta frågor som gäller sammanhållningspolitiken ingå i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 823
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga IIa (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga IIb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA II b
Följande ska läggas till som bilaga IIb till 
direktiv 2003/87/EG:

”Bilaga IIb
Principer för auktioner

Princip 1
Rationell prissättning på utsläpp/energi
Princip 2
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Gradvis förändring av bördor under en 
tidsperiod
Princip 3
Motverkande av koldioxidläckage
Princip 4
Stöd till kraftvärme 
Princip 5
Skydd mot flykt till ”låga utsläpp” 
Princip 6
Varje rättighet bör medföra en viss 
skyldighet, så rätten till utsläppsrätter bör 
medföra krav på kraftproduktion. 
Princip 7
För att åstadkomma rättvis konkurrens 
bör auktionen vara öppen endast för 
operatörer i ett visst land (nationella 
auktioner) eller åtminstone i en grupp 
länder med likvärdig förkolning.
Princip 8
Det bör införas en miniminivå för 
öppningsbud (reservationspris) på 
utsläppsrätter i auktionerna, som från en 
utgångsnivå på 20 euro/ton koldioxid år 
2013 stegvis ska höjas med 5 euro per år 
tills den ligger på 55 euro/ton koldioxid 
år 2020.
Princip 9
Det bör införas en maxnivå för en gradvis 
stigande straffavgift på utsläppsrätter, 
som från en utgångsnivå på 30 euro/ton 
koldioxid år 2013 stegvis ska höjas med 
10 euro per år tills den ligger på 
100 euro/ton koldioxid år 2020.”

Or. en

Motivering

Hittills har priserna på utsläppsrätter svängt kraftigt i handelssystemet. De kraftiga 
prisvariationerna skapar större investeringsrisker och är således ett viktigt hinder för 
investeringsbeslut, vilket kan få synnerligen allvarliga konsekvenser för energisektorn 
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eftersom den är starkt beroende av teknisk utveckling för att utsläppsmålen ska kunna nås. 
Det finns ett brådskande behov av en mekanism som skulle kunna minska prissvängningarna i 
systemet, i synnerhet under auktionernas inledningsskede.


	735438sv.doc

