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KORT BEGRUNDELSE

EU’s emissionshandelsordning trådte i kraft den 1. januar 2005 og er et af de vigtigste 
instrumenter i Fællesskabets klimapolitik, fordi den gør det muligt at opnå absolutte 
emissionsreduktioner på en økonomisk effektiv måde. Ændringsdirektivet er udarbejdet af 
Kommissionen efter opfordring fra Rådet med henblik på at gøre emissionshandelsordningen 
mere sikker og forudsigelig. Direktivet retter sigter specielt på en kodificering af 
fortolkningen af fyringsanlæg for at gøre en ende på den uensartede anvendelse af direktivet, 
som skal udvides til at omfatte nye sektorer og gasser for perioden efter 2013. Handel med 
drivhusgasser berører først og fremmest nationale regeringer og regionale landegrupper. Ved 
første øjekast har det ikke direkte betydning for subnationale regionale myndigheder. Dette er 
dog et meget snævert synspunkt, eftersom de fyringsanlæg, der kommer ind på markedet, er 
placeret i en eller anden medlemsstatsregion og dennes installationers effektivitet med hensyn 
til dens bestræbelser på at tilpasse sig til nye energikilder og dens afhængighed af eller 
fortsatte handel på markedet for drivhusgasser vil have en direkte effekt på det lokale miljø, 
regionens økonomiske udvikling samt dens sociale sammenhængskraft og 
beskæftigelsesniveau. 

Kommissionens forslag er et meget teknisk og præcist dokument, som udgør en integrerende 
del af internationale aftaler.

Som kommissær Hübner ofte har påpeget, spiller europæisk regionaludviklingspolitik en 
vigtig rolle under de nye regler og programmeringsperioden 2007-2013 med hensyn til at 
finansiere og støtte bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energi. Der er med 
samhørighedspolitikken forberedt en stigning i perioden 2007-2013 i det allerede betydelige 
bidrag til at tage den udfordring op at skaffe mere sikre og bæredygtige energikilder. Dette 
betyder i konkrete tal, at der i samhørighedspolitikken er afsat 15,2 mia. EUR for denne 
periode til investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet.
På baggrund af disse store investeringer og for at give de berørte regioner mulighed for at 
overvåge forholdet mellem investeringer gennemført under EU’s strukturfonde og kapaciteten 
i de fyringsanlæg, der er blevet opført i regionerne ved hjælp af disse investeringer, foreslår 
ordføreren, at regionale myndigheder og lokale myndigheder med ansvar for regionale 
udviklingsfonde informeres 

 om emissionshandler, der gennemføres af anlæg inden for deres område, således at de 
bliver i stand til at vurdere effekten af regionalfondsudgifter, der har til formål at 
hjælpe virksomheder, der driver sådanne anlæg, med at omlægge den anvendte 
teknologi til miljøvenlige og vedvarende energikilder.

Parlamentet har for nylig fastslået1, at mange af Unionens regioner, og specielt dem med 
turisme som hovedindtægtskilde, er stærkt afhængige af billige flyrejsers tilgængelighed for at 
sikre fortsat succes for denne meget vigtige industri. Lande som Cypern, Grækenland, Malta 
og regionerne i Unionens yderste periferi har således en interesse i at sikre en rimelig balance 
mellem nødvendigheden af at sørge for, at der tages effektive skridt for at afbøde 
konsekvenserne af klimaændringer, og ønsket om bæredygtige, billige flyrejser.

                                               
1 Se Sudre-betænkningen om strategien for regionerne i den yderste periferi. 
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Endelig viste erfaringen fra den første handelsperiode, at prisen på tilladelserne kan variere 
drastisk og dermed skabe usikkerhed hos dem, der overvejer at investere i energibesparelser 
eller projekter vedrørende vedvarende energi, og således gøre disse investeringer mindre 
attraktive. Den nye ordning bør omfatte foranstaltninger til modvirkning af spekulation, der, 
som vi aktuelt ser det på andre markeder for bl.a. fødevarer og olie, kan få særdeles skadelige 
følger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som andre sektorer, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger, 
frem for at blive behandlet som el-
producerende anlæg. Det betyder, at 80 % 
af tildelingerne bør være gratis i 2013, og 
at tildelingen til luftfartssektoren derefter 
bør nedsættes med lige store mængder 
hvert år, indtil der nås en gratis tildeling på 
nul i 2020. Fællesskabet og dets 
medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren 
og nyvurdere denne sektor som led i den 
næste revision af fællesskabsordningen.]

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles på en måde, der afspejler dens 
evne til at finde erstatningsbrændstof på 
mellemlangt til langt sigt. Det betyder, at 
80 % af tildelingerne bør være gratis i 
2013, og at tildelingen til luftfartssektoren 
derefter bør nedsættes med lige store 
mængder hvert år, indtil der nås en gratis 
tildeling på nul i 2020. Fællesskabet og 
dets medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren 
og nyvurdere denne sektor som led i den 
næste revision af fællesskabsordningen. 
Anvendelsen af dette direktiv i regionerne 
i Unionens yderste periferi og på øer, 
herunder medlemsstater, der udgøres af 
småøer, bør først ske efter gennemførelse 
af en konsekvensanalyse. Såfremt denne 
konsekvensanalyse viser, at anvendelse af 
dette direktiv kan have negative sociale og 
økonomiske konsekvenser, træffer 
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Kommissionen foranstaltninger for at 
afbøde disse konsekvenser.]

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selv om erfaringerne fra den første 
handelsperiode viser 
fællesskabsordningens potentiale, og 
færdiggørelsen af tildelingsplanerne for 
den anden handelsperiode vil udløse 
betydelige emissionsreduktioner frem til 
2012, bekræftede revisionen, at en bedre 
samordnet fællesskabsordning er absolut 
nødvendig for bedre at kunne udnytte 
emissionshandelens fordele, for at undgå 
skævvridning af det indre marked og for at 
lette sammenkoblingen af 
emissionshandelsordninger. Herudover bør 
ordningen gøres mere forudsigelig, og dens 
anvendelsesområde bør udvides til at 
omfatte nye sektorer og gasser, både med 
henblik på at styrke kulstofprissignalet, 
som kan udløse de nødvendige 
investeringer, og på at give nye 
bekæmpelsesmuligheder, der kan sænke 
bekæmpelsesomkostningerne generelt og 
øge ordningens effektivitet.

(7) Selv om erfaringerne fra den første 
handelsperiode viser 
fællesskabsordningens potentiale, og 
færdiggørelsen af tildelingsplanerne for 
den anden handelsperiode vil udløse 
betydelige emissionsreduktioner frem til 
2012, bekræftede revisionen, at en bedre 
samordnet fællesskabsordning er absolut 
nødvendig for bedre at kunne udnytte 
emissionshandelens fordele, for at 
begrænse mulighederne for spekulation,
for at undgå skævvridning af det indre 
marked og for at lette sammenkoblingen af 
emissionshandelsordninger. Herudover bør 
ordningen gøres mere forudsigelig, og dens 
anvendelsesområde bør udvides til at 
omfatte nye sektorer og gasser, både med 
henblik på at styrke kulstofprissignalet, 
som kan udløse de nødvendige 
investeringer, og på at give nye 
bekæmpelsesmuligheder, der kan sænke 
bekæmpelsesomkostningerne generelt og 
øge ordningens effektivitet.

Or. en



PE406.005v01-00 6/6 PA\722739DA.doc

DA

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 11 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at regionale myndigheder forsynes 
med relevant information om anlæg i 
deres område, således at de bliver i stand 
til at vurdere effekterne af regionalfonds-
eller samhørighedsfondsmidler, hvormed 
det tilsigtes at hjælpe virksomheder, der 
driver fyringsanlæg, med at omlægge den 
anvendte teknologi til miljøvenlige eller 
vedvarende energikilder.

Or. en
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