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Ændringsforslag 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Forslag til afgørelse
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens udskydelsesforslag ville være et indgreb i den tidligere indførte 
markedsmekanisme, hvilket undergraver forudsigeligheden og troværdigheden af 
emissionshandelsordningen. Endvidere kan det i den aktuelle økonomiske krisesituation ikke 
accepteres, at man påfører EU-borgerne yderligere energiomkostninger. Det er også en reel 
trussel mod vores virksomheder, som i forvejen lider under manglen på global 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 10
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til udgår
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EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS AFGØRELSE
om ændring af direktiv 2003/87/EF med 
henblik på præcisering af bestemmelserne 
om det tidsmæssige forløb for auktioner 
med kvoter for drivhusgasemissioner
(EØS-relevant tekst)

Or. el

Begrundelse

Emissionshandelssystemet har til formål at reducere drivhusgasserne og ikke at prissætte. I 
en periode med lavkonjunktur griber Kommissionen direkte ind på markedet til skade for 
industrien og forbrugerne af elektrisk energi. Ifølge det britiske ministerium for energi og 
klimaforandringer vil indtægterne fra en fuldstændig tilbagetrækning af 900Mt 
emissionskvoter komme uforholdsmæssigt fra de økonomisk svageste medlemsstater. Afgiften i 
procent af BNP vil være højest i Bulgarien, Estland, Rumænien, Tjekket, Slovakiet, Litauen og 
Grækenland.

Ændringsforslag 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Forslag til afgørelse
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 2,

Or. en

Begrundelse

En ændring af tidsplanen for markedets funktionsmåde har en væsentlig indvirkning på 
medlemsstatens valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning af 
deres energiforsyning. Det korrekte retsgrundlag bør være artikel 192, stk. 2, i TEUF.

Ændringsforslag 12
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
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Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 10, stk. 4, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF3

præciserer ikke, hvordan de mængder af 
drivhusgasemissionskvoter, der skal 
auktioneres, skal fordeles over 
handelsperioden.

udgår

Or. el

Ændringsforslag 13
Romana Jordan

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 10, stk. 4, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. 
oktober 2003 om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet og om ændring af Rådets 
direktiv 96/61/EF3 præciserer ikke, 
hvordan de mængder af 
drivhusgasemissionskvoter, der skal 
auktioneres, skal fordeles over 
handelsperioden.

(1) Artikel 10, stk. 4, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. 
oktober 2003 om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet og om ændring af Rådets 
direktiv 96/61/EF3 præciserer ikke, 
hvordan de mængder af 
drivhusgasemissionskvoter, der skal 
auktioneres, skal fordeles over 
handelsperioden. Artikel 9 i direktiv 
2003/87/EF fastsætter, at kvotemængden 
skal falde med en lineær faktor på 1,74 % 
i forhold til den gennemsnitlige årlige 
samlede mængde af kvoter, som 
medlemsstaterne har udstedt.

Or. en

Begrundelse

Hvis man vil genoprette tilliden til ETS som et markedsbaseret system, må det stå klart, at 
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enhver udskydelse kun kan være en enkeltstående og undtagelsesvis foranstaltning.

Ændringsforslag 14
Holger Krahmer

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Ifølge artikel 2, litra b), i Rådets 
afgørelse 1999/468/EF kan 
forskriftsproceduren kun anvendes til at 
ændre ikkevæsentlige bestemmelser i 
basisretsakten. I henhold til artikel 9 i 
direktiv 2003/87/EF fastsætter 
Kommissionen den absolutte 
unionsdækkende kvotemængde på 
årsbasis. Kommissionen har ingen 
skønsmæssige beføjelser med hensyn til 
den absolutte kvotemængde. Artikel 10 i 
direktiv 2003/87/EF indeholder 
bestemmelser for bortauktionering af 
kvoter på basis af den absolutte mængde, 
der er fastlagt ifølge proceduren i henhold 
til artikel 9 i direktiv 2003/87/EF. 
Auktionsproceduren er udformet således, 
at den kan ændre i ikkevæsentlige 
elementer i direktivet. Kommissionens 
forslag om at ændre artikel 10, stk. 4, 
afsnit 1, sidste punktum, i direktiv 
2003/87/EF, nemlig fastlæggelsen af de 
relevante ændringer i de årlige 
kvotemængder for handel med 
emissioner, som skal bortauktioneres i 
perioden 2013-2020, er i virkeligheden et 
indgreb i de grundlæggende krav i artikel 
9 i direktiv 2003/87/EF. Sådanne indgreb 
kan kun vedtages inden for den 
almindelige lovgivningsprocedure og kan 
ikke betragtes som en ikkevæsentlig 
tilpasning af basisretsakten. Heraf følger, 
at sådanne ændringer ikke kan vedtages 
via en udvalgsprocedure 
(forskriftsproceduren med kontrol), som 
Kommissionen har foreslået. De kræver 
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en lovgivningsmæssig retsakt fra både 
Parlamentets og Rådets side efter forslag 
fra Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Enhver ændring i tidsplanen ville være en væsentlig ændring af basisretsakten som følge af 
dens potentielle indvirkning på priserne på certifikater, som det fremgår af 
konsekvensanalysen til ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010.

Ændringsforslag 15
Holger Krahmer

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Med henvisning til målet med 
direktiv 2003/87/EF blev EU's 
emissionshandelsordning oprettet med det 
formål at fremme reduktioner af 
drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
virkningsfuld måde.

Or. en

Begrundelse

Ordningen med lofter og handel garanterer, at man når de givne mål for emissionsreduktion 
på en omkostningseffektiv måde. Det er loftet og ikke prisen, der sikrer 
emissionsreduktionerne.

Ændringsforslag 16
Holger Krahmer

Forslag til afgørelse
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Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I Kommissionens meddelelse med 
titlen "En stærkere europæisk 
industripolitik for vækst og økonomisk 
genopretning" (COM(2012)0582) mindes 
der om, at "pålidelig adgang til energi og 
råstoffer til en overkommelig pris bliver 
stadig vigtigere, da de udgør en betydelig 
del af mange industriers omkostninger" 
mens "europæisk industri betaler i 
gennemsnit mere for elektricitet end 
industrier i andre udviklede økonomier 
som f.eks. USA, Canada, Mexico og 
Korea, og denne prisforskel er vokset i 
løbet af de sidste ti år". I den pågældende 
meddelelse konkluderes det, at "ved 
fastlæggelsen af fremtidens 
energipolitikker bør man nøje overveje, 
hvordan energiprisen i Europa påvirkes".

Or. en

Begrundelse

Ordningen med lofter og handel garanterer, at man når de givne mål for emissionsreduktion 
på en omkostningseffektiv måde. Det er loftet og ikke prisen, der sikrer 
emissionsreduktionerne. Høje priser fører kun til økonomisk skævvridning og truer den 
europæiske industris konkurrenceevne.

Ændringsforslag 17
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Af hensyn til retssikkerheden og 
forudsigeligheden på markedet bør det 
præciseres, at Kommissionen, for at sikre 
et velfungerende marked, er beføjet til 
under exceptionelle omstændigheder at 
ændre auktionstidsplanen i henhold til 

udgår
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artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

Or. el

Begrundelse

Emissionshandelssystemet har til formål at reducere drivhusgasserne og ikke at prissætte. I 
en periode med lavkonjunktur griber Kommissionen direkte ind på markedet til skade for 
industrien og forbrugerne af elektrisk energi. Ifølge det britiske ministerium for energi og 
klimaforandringer vil indtægterne fra en fuldstændig tilbagetrækning af 900Mt 
emissionskvoter komme uforholdsmæssigt fra de økonomisk svageste medlemsstater. Afgiften i 
procent af BNP vil være højest i Bulgarien, Estland, Rumænien, Tjekket, Slovakiet, Litauen og 
Grækenland.

Ændringsforslag 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Af hensyn til retssikkerheden og 
forudsigeligheden på markedet bør det 
præciseres, at Kommissionen, for at sikre 
et velfungerende marked, er beføjet til 
under exceptionelle omstændigheder at
ændre auktionstidsplanen i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

(2) Af hensyn til retssikkerheden og 
forudsigeligheden på markedet bør det 
præciseres, at Kommissionen, for at sikre 
et velfungerende marked, ikke må ændre 
auktionstidsplanen i henhold til artikel 10, 
stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Begrundelse

EU's emissionshandelsordning blev oprettet med det formål at fremme reduktioner af 
drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk virkningsfuld måde. Den 
eksisterende auktionstidsplan giver forudsigelighed og garanterer opnåelsen af CO2-
reduktionsmålene i 2020. Enhver ændring af auktionstidsplanen ville i alvorlig grad 
skævvride det velfungerende marked og således gå imod de markedsbaserede ETS-regler.

Ændringsforslag 19
Romana Jordan

Forslag til afgørelse
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Af hensyn til retssikkerheden og 
forudsigeligheden på markedet bør det 
præciseres, at Kommissionen, for at sikre 
et velfungerende marked, er beføjet til 
under exceptionelle omstændigheder at 
ændre auktionstidsplanen i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

(2) Af hensyn til retssikkerheden og 
forudsigeligheden på markedet bør det 
præciseres, at Kommissionen, for at sikre
et velfungerende marked, er beføjet til 
under exceptionelle omstændigheder at 
ændre auktionstidsplanen i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, 
forudsat at et sådant indgreb kan 
begrundes med en konsekvensanalyse, der 
viser, at EU risikerer ikke at opnå en 
reduktion af emissionerne i 2020 i 
henhold til Unionens plan om 21 % under 
det indberettede 2005-emissionsniveau, og 
at indgrebet ikke får nogen væsentlig 
virkning i form af CO2-lækage.
Kommissionen bør ikke kunne foretage 
mere end én sådan ændring og kun i løbet 
af den periode på otte år, der begynder 
den 1. januar 2013.

Or. en

Begrundelse

Hvis man vil genoprette tilliden til ETS som en markedsbaseret ordning, må det stå klart, at 
enhver udskydelse kun kan være en enkeltstående og undtagelsesvis foranstaltning.

Ændringsforslag 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Af hensyn til retssikkerheden og 
forudsigeligheden på markedet bør det 
præciseres, at Kommissionen, for at sikre 
et velfungerende marked, er beføjet til 
under exceptionelle omstændigheder at 
ændre auktionstidsplanen i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

(2) Af hensyn til retssikkerheden og 
forudsigeligheden på markedet bør det 
præciseres, at Kommissionen, for at sikre 
et velfungerende marked og forhindre 
ekstraordinært store prisudsving, er 
beføjet til under exceptionelle 
omstændigheder at ændre 
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auktionstidsplanen i henhold til artikel 10, 
stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 21
Romana Jordan

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Hvis Kommissionen beslutter at 
tilbageholde et vist antal kvoter 
midlertidigt, må den sikre, at disse kvoter 
kommer ud på markedet igen, lineært og 
med start i det år, der følger efter datoen 
for det pågældende indgreb i markedet.

Or. en

Begrundelse

Den "teoretiske" intention om at tilbageholde et antal kvoter inden for de første tre år og 
sende dem ud på markedet igen inden for de sidste to år ville være i strid med bestemmelserne 
i artikel 9. Det må derfor i det mindste præciseres, at en lineær nedgang fortsætter efter 
indgrebet.

Ændringsforslag 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De givne mål for reduktion af 
emissionerne for 2020 vil blive nået for 
enhver pris – selv for 0 EUR pr. certifikat 
– takket været det begrænsede antal 
kvoter, som repræsenterer 
emissionshandelsordningens generelle 
loft.
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Or. en

Begrundelse

Ordningen med lofter og handel garanterer, at man når de givne mål for emissionsreduktion 
på en omkostningseffektiv måde. Det er loftet og ikke prisen, der sikrer 
emissionsreduktionerne.

Ændringsforslag 23
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Direktiv 2003/87/EF bør derfor 
ændres i overensstemmelse hermed —

udgår

Or. el

Begrundelse

Emissionshandelssystemet har til formål at reducere drivhusgasserne og ikke at prissætte. I 
en periode med lavkonjunktur griber Kommissionen direkte ind på markedet til skade for 
industrien og forbrugerne af elektrisk energi. Ifølge det britiske ministerium for energi og 
klimaforandringer vil indtægterne fra en fuldstændig tilbagetrækning af 900Mt 
emissionskvoter komme uforholdsmæssigt fra de økonomisk svageste medlemsstater. Afgiften i 
procent af BNP vil være højest i Bulgarien, Estland, Rumænien, Tjekket, Slovakiet, Litauen og 
Grækenland.

Ændringsforslag 24
Romana Jordan

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Som supplement til denne ændring af 
direktiv 2003/87/EF bør Kommissionen i 
den næste revision af EU's ETS inddrage 
forslag om at indføre en mere dynamisk 
tilgang til tildelingen af kvoter. Denne 
tilgang bør være baseret på reelle 
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produktionsfaktorer i stedet for historiske 
referenceperioder, som har vist sig at gøre 
det umuligt for ETS at tilpasse sig på en 
rimelig måde til økonomiske opsving og 
nedture. Samtidig med at 
tildelingssystemet skal sikre de 
nødvendige absolutte reduktioner for hele 
perioden, skal det muliggøre efterfølgende 
justeringer for at undgå, at der bliver 
behov for yderligere indgreb fra 
Kommissionens side, så man får 
minimeret både overtildeling af kvoter og 
uberettigede mangler på kvoter.

Or. en

Begrundelse

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Ændringsforslag 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hvis man vil følge en 
omkostningseffektiv strategi hen imod 
Rådets mål om at opnå en nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne på 80-95 % inden 
2050, er det nødvendigt at justere den 
lineære faktor, jf. direktiv 2003/87/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I betragtning af de potentielt højere 
priser for certifikater bør det overvejes at 
revidere de retningslinjer for visse 
statsstøtteforanstaltninger som led i 
ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner efter 2012 
(SWD(2012) 130 endelig) (SWD(2012) 
131 endelig) (indirekte emissioner) samt 
de kriterier, der er fastlagt i artikel 10 a, 
stk. 14-17, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 
2009 (direkte emissioner), dette set i lyset 
af risikoen for CO2-lækage og 
konkurrenceforvridning mellem 
sektorerne.

Or. en

Begrundelse

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Ændringsforslag 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at sikre et velfungerende marked 
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bør Kommissionen i påkommende tilfælde 
foreslå permanente strukturelle løsninger 
især med henblik på at fastsætte 
mængden af drivhusgasemissionskvoter, 
der skal bortauktioneres i perioden 2013-
2020, så den foreslåede retsakt kan træde 
i kraft i juni 2014.

Or. en

Ændringsforslag 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I betragtning af behovet for at 
bibeholde incitamenterne i systemet og for 
at effektivisere det samt for at genoprette 
det ambitionsniveau, man havde på det 
tidspunkt, hvor klimapakken blev 
vedtaget, er det nødvendigt, at man 
permanent trækker 1,4 mia. kvoter fra de 
auktioner, der er planlagt for årene 2015, 
2016 og 2017.

Or. en

Ændringsforslag 29
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 udgår
I artikel 10, stk. 4, første afsnit, i direktiv 
2003/87/EF indsættes følgende punktum:
"Kommissionen justerer om nødvendigt 
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
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velfungerende marked."

Or. el

Begrundelse

Emissionshandelssystemet har til formål at reducere drivhusgasserne og ikke at prissætte. I 
en periode med lavkonjunktur griber Kommissionen direkte ind på markedet til skade for 
industrien og forbrugerne af elektrisk energi. Ifølge det britiske ministerium for energi og 
klimaforandringer vil indtægterne fra en fuldstændig tilbagetrækning af 900Mt 
emissionskvoter komme uforholdsmæssigt fra de økonomisk svageste medlemsstater. Afgiften i 
procent af BNP vil være højest i Bulgarien, Estland, Rumænien, Tjekket, Slovakiet, Litauen og 
Grækenland.

Ændringsforslag 30
Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 9 indsættes følgende stk.:
"Fra 2014 og frem er den lineære 
reduktionsfaktor 3,9 %."

Or. en

Ændringsforslag 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 9 indsættes følgende stk.:
"Fra 2014 og frem er den lineære 
reduktionsfaktor 2,5 %."

Or. en
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Ændringsforslag 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. I artikel 10 indsættes følgende stk.:
"2a. Som en enkeltstående undtagelse fra 
stk. 1 trækkes en samlet mængde på 1,4 
mia. kvoter permanent fra den 
kvotemængde, der skal bortauktioneres 
for årene 2015, 2016, 2017, jf. dog stk. 2, 
litra b)."

Or. en

Ændringsforslag 33
Romana Jordan

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 10, stk. 4, første afsnit, i direktiv 
2003/87/EF indsættes følgende punktum:

I artikel 10, stk. 4, første afsnit, i direktiv 
2003/87/EF indsættes følgende
punktummer:

Or. en

Ændringsforslag 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen justerer om nødvendigt
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
velfungerende marked.

Kommissionen kan ikke justere tidsplanen 
for hver periode for at sikre et 
velfungerende marked.

Or. en

Begrundelse

EU's emissionshandelsordning blev oprettet med det formål at fremme reduktion af 
drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk virkningsfuld måde. Den 
eksisterende auktionstidsplan giver forudsigelighed og garanterer opnåelsen af CO2-
reduktionsmålene pr. 2020. Enhver ændring af auktionstidsplanen ville i alvorlig grad 
skævvride det velfungerende marked og således gå imod de markedsbaserede ETS-regler.

Ændringsforslag 35
Romana Jordan

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen justerer om nødvendigt 
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
velfungerende marked.

Hvis en konsekvensanalyse viser, at EU 
ikke er på rette kurs frem mod en 
reduktion af emissionerne i 2020 inden 
for Unionens plan, jf. kravene i dette 
direktiv, samt at indvirkningen på anlæg, 
der er udsat for en betydelig risiko for 
CO2-lækage, er begrænset, kan
Kommissionen om nødvendigt justere
tidsplanen for den i artikel 13, stk. 1, 
omhandlede periode, som begynder den 1. 
januar 2013, for højst 900 mio. kvoter. I 
tilfælde af, at Kommissionen foreslår at 
tilbageholde et antal kvoter, skal det 
sikres, at disse kvoter bliver genindført 
lineært. Kommissionen foretager ikke 
mere end én sådan justering.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen justerer om nødvendigt
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
velfungerende marked.

Kommissionen kan under ganske særlige 
omstændigheder foreslå en justering af
tidsplanen for den i artikel 13, stk. 1, 
omhandlede periode, som begynder den 1. 
januar 2013, for at sikre et velfungerende 
marked. Kommissionen kan ikke foreslå 
mere end én sådan justering.
For at sikre forudsigeligheden ved 
auktionerne, navnlig hvad angår de 
anslåede kvotemængder, jf. artikel 10, stk. 
4, er det strengt forbudt at foretage en 
hvilken som helst ændring, herunder 
reduktion, i kvotemængden eller nogen 
del af den kvotemængde, der skal 
bortauktioneres.

Or. en

Begrundelse

For at garantere retsgrundlagets korrekthed og forudsigeligheden ved auktionerne samt for 
at sikre investorernes tillid til, at EU's ETS fungerer på markedsvilkår, navnlig hvad angår de 
kvotemængder, der er til rådighed for bortauktionering, bør det være strengt forbudt at 
foretage nogen form for ændring i kvotemængden eller nogen del af den kvotemængde, der 
skal bortauktioneres. Ethvert indgreb med hensyn til tidsplanen må kun være af "teknisk" art.

Ændringsforslag 37
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen justerer om nødvendigt 
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
velfungerende marked.

Hvis ganske særlige omstændigheder 
kræver et enkeltstående indgreb i 
auktionstidsplanen inden for hele den 
tredje periode for EU's ETS, skal 
medlemsstaterne omgående indføre 
finansielle foranstaltninger for at 
kompensere for de indirekte omkostninger 
på kort og mellemlang sigt for CO2-
lækage-sektorerne, som er afledt af et 
sådant indgreb og har slået igennem på 
elpriserne. Sådanne finansielle 
foranstaltninger skal være i 
overensstemmelse med reglerne om 
statsstøtte på dette område.

Or. en

Begrundelse

Det skønnes (Reuters Point Carbon, 14.11.2012), at en udskydelse ville bevirke en stigning i 
elektricitetsregningerne for de største europæiske energiforbrugere på over 1,2 mia. EUR 
eller 3 % årligt over de næste tre år. Det er af yderste vigtighed, at enhver formodning om et 
sådant ekstraordinært indgreb bliver behørigt opvejet af passende forholdsregler på EU-
niveau og nationalt niveau, så der sker en neutralisering af de negative indvirkninger på CO2-
lækage-sektorerne, som kæmper for fortsat at være konkurrencedygtige.

Ændringsforslag 38
Elisabetta Gardini

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen justerer om nødvendigt 
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
velfungerende marked.

Hvis ganske særlige omstændigheder 
kræver et enkeltstående indgreb i 
auktionstidsplanen inden for hele den 
tredje periode for EU's ETS, indfører 
medlemsstaterne omgående finansielle 
foranstaltninger for at kompensere for de 
indirekte omkostninger på kort og 
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mellemlang sigt for CO2-lækage-
sektorerne, som er afledt af et sådant 
indgreb og har slået igennem på 
elpriserne. Sådanne finansielle 
foranstaltninger skal være i 
overensstemmelse med reglerne om 
statsstøtte på dette område.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger allerede et skøn (Reuters Point Carbon, 14. november 2012), ifølge hvilket en 
udskydelse ville bevirke en stigning i elektricitetsregningerne for de største europæiske 
energiforbrugere på over 1,2 mia. EUR eller 3 % årligt over de næste tre år. Under den 
aktuelle økonomiske nedgangsperiode i Europa er det af yderste vigtighed, at enhver 
formodning om udskydelse af CO2-kvoter bliver behørigt opvejet af passende forholdsregler, 
så der sker en neutralisering af de negative indvirkninger på CO2-lækage-sektorerne.

Ændringsforslag 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"For at sikre forudsigeligheden ved 
auktionerne, navnlig hvad angår de 
anslåede kvotemængder, jf. artikel 10, stk. 
4, kræver det enstemmighed blandt alle 
medlemsstater at foretage en hvilken som 
helst ændring, herunder reduktion, i 
kvotemængden eller nogen del af den 
kvotemængde, der skal bortauktioneres."

Or. en

Begrundelse

Som vedtaget på Det Europæiske Råds møde i december 2008 fastlægger medlemsstaterne i 
overensstemmelse med deres respektive forfatnings- og budgetregler anvendelsen af 
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indtægter, der stammer fra bortauktionering af kvoter inden for EU's 
emissionshandelsordning. Derfor skal alle ændringer i auktionstidsplanen, som påvirker de af 
medlemsstaternes indtægter, der stammer fra bortauktionering, vedtages enstemmigt af alle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"Enhver vedtagelse skal ledsages af en 
konsekvensanalyse af denne vedtagelses 
indvirkning på medlemsstaternes 
auktionsindtægter.
Hvis den i stk. 1 omhandlede vedtagelse i 
en hvilken som helst medlemsstat fører til 
en nedgang i auktionsindtægterne i 2013 
og i ethvert efterfølgende år indtil 2020, 
fremsætter Kommissionen forslag om 
kompenserende foranstaltninger til at 
minimere de negative indvirkninger på 
medlemsstaternes auktionsindtægter."

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 10, stk. 3, i emissionshandelsdirektivet skal en del af 50 % af indtægterne 
fra bortauktioneringen af kvoter anvendes til at finansiere foranstaltninger til afhjælpning af 
og tilpasning til klimaforandringer i udviklingslandene. For at medlemsstaterne skal kunne 
indfri deres løfter og derigennem opfylde de internationale forventninger med hensyn til EU's 
klimastøtte må ingen ændring i auktionstidsplanen føre til en nedgang i auktionsindtægterne i 
nogen medlemsstat.

Ændringsforslag 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 c (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"Enhver tilpasning, som medfører 
begrænsninger i den kvotemængde, der 
skal bortauktioneres i 2013 eller i noget 
andet efterfølgende år indtil 2020, har 
ingen gyldighed for de i bilag II A omtalte 
medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Ændringsforslag 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 d (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"Enhver tilpasning, som medfører 
begrænsninger i den kvotemængde, der 
skal bortauktioneres i 2013 eller i noget 
andet efterfølgende år indtil 2020, har 
ingen gyldighed for de i bilag IIb omtalte 
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medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


