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Ändringsförslag 8
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Förslag till beslut
-

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
-

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om senareläggning innebär ett ingrepp i den etablerade 
marknadsmekanismen, vilket skulle försämra utsläppshandelssystemets förutsebarhet och 
trovärdighet. Det är dessutom oacceptabelt att införa ytterligare energikostnader för 
EU-medborgarna med tanke på den rådande krisen. Det skulle också allvarligt hota 
näringslivet, som redan har problem med försämrad global konkurrenskraft.

Ändringsförslag 10
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Titel 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förslag till utgår
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT



PE502.103v01-00 4/24 AM\922728SV.doc

SV

om ändring av direktiv 2003/87/EG vad 
gäller att förtydliga bestämmelserna om 
tidsschemat för auktioner av 
utsläppsrätter för växthusgaser
(Text av betydelse för EES)

Or. el

Motivering

Syftet med utsläppshandelssystemet är utsläppsminskning, inte prisbildning. I tider av 
ekonomisk nedgång intervenerar kommissionen direkt på marknaden till nackdel för 
elindustrin och elkonsumenterna. Enligt brittiska ministeriet för energi och klimatförändring 
kommer inkomsterna som blir resultatet av att man helt och hållet drar in 900 ton 
utsläppsrätter att till en oproportionerligt stor del komma från de ekonomiskt svagaste 
medlemsstaterna. Det kommer att ha störst negativ inverkan på BNP, procentuellt sett, i 
länder som Bulgarien, Estland, Rumänien, Tjeckien, Slovakien, Litauen och Grekland.

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

Förslag till beslut
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 192.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 192.2,

Or. en

Motivering

Ett ändrat tidsschema för marknaden för utsläppsrätter kommer att få betydande 
konsekvenser för medlemsstaternas möjligheter att välja mellan olika energikällor i sin 
övergripande energistruktur. Den rättsliga grunden bör vara artikel 192.2 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 12
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG av 
den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG3

specificeras det inte hur de volymer 
utsläppsrätter för växthusgaser som ska 
auktioneras ut ska fördelas under 
handelsperioden.

utgår

Or. el

Ändringsförslag 13
Romana Jordan

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG av 
den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
inom gemenskapen och om ändring av 
rådets direktiv 96/61/EG specificeras det 
inte hur de volymer utsläppsrätter för 
växthusgaser som ska auktioneras ut ska 
fördelas under handelsperioden.

(1) I artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG av 
den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
inom gemenskapen och om ändring av 
rådets direktiv 96/61/EG specificeras det 
inte hur de volymer utsläppsrätter för 
växthusgaser som ska auktioneras ut ska 
fördelas under handelsperioden. Enligt 
artikel 9 i direktiv 2003/87/EG ska antalet 
utsläppsrätter varje år minska med en 
linjär faktor på 1,74 procent i förhållande 
till det genomsnittliga antalet 
utsläppsrätter som utfärdas av en 
medlemsstat. 

Or. en

Motivering

För att förtroendet för handeln med utsläppsrätter som ett marknadsbaserat system ska 
återupprättas bör det vara tydligt att ett eventuellt senareläggande inte kan vara något annat 
än en engångsföreteelse och en undantagsåtgärd.
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Ändringsförslag 14
Holger Krahmer

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 2 b i rådets 
beslut 1999/468/EG får det föreskrivande 
förfarandet endast användas för att ändra 
icke-väsentliga bestämmelser i den 
grundläggande rättsakten. I enlighet med 
artikel 9 i direktiv 2003/87/EG fastställs 
det absoluta antalet utsläppsrätter i EU 
varje år av kommissionen. Kommissionen 
har inget utrymme för skönsmässig 
bedömning när det gäller det absoluta 
antalet utsläppsrätter. I artikel 10 i 
direktiv 2003/87/EG föreskrivs 
auktionering av utsläppsrätter på 
grundval av det absoluta antal som 
fastställts i enlighet med det förfarande 
som anges i artikel 9 i direktiv 
2003/87/EG. Auktionsprocessen är avsedd 
att ändra icke-väsentliga delar av 
direktivet. Kommissionens förslag om 
ändring av artikel 10.4 första stycket sista 
meningen i direktiv 2003/87/EG – det vill 
säga fastställandet av lämpliga 
anpassningar av antalet utsläppsrätter 
som ska auktioneras ut varje år under 
2013–2020 – är i allt väsentligt ett ingrepp 
i de grundläggande krav som fastställs i 
artikel 9 i direktiv 2003/87/EG. Sådana 
ingrepp kan endast beslutas genom det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet och kan 
inte betraktas som icke-väsentliga 
ändringar av den grundläggande 
rättsakten. Därför kan sådana justeringar 
inte beslutas genom ett 
kommittéförfarande (föreskrivande 
förfarande med kontroll) som 
kommissionen föreslår. För detta krävs en 
rättsakt som har antagits av både 
Europaparlamentet och rådet på förslag 
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av kommissionen.

Or. en

Motivering

En ändring av tidsschemat skulle utgöra en betydande ändring av den grundläggande 
rättsakten, eftersom detta, enligt slutsatserna i den proportionerliga konsekvensbedömningen 
av ändringen av förordning (EU) nr 1031/2010, skulle påverka priserna på certifikaten. 

Ändringsförslag 15
Holger Krahmer

Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Syftet med direktiv 2003/87/EG var 
att inrätta det europeiska systemet för 
handel med utsläppsrätter för att minska 
utsläppen av växthusgaser på ett 
kostnadseffektivt och ekonomiskt lönsamt 
sätt.

Or. en

Motivering

Handelssystemet med tak garanterar att de fastställda målen om minskade utsläpp uppnås på 
ett kostnadseffektivt sätt. Det är taket som säkerställer minskade utsläpp, inte priset.

Ändringsförslag 16
Holger Krahmer

Förslag till beslut
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I sitt meddelande ”En starkare 
europeisk industri för tillväxt och 
ekonomisk återhämtning” 
(COM(2012)0582) påpekar kommissionen 
att ”tillförlitlig tillgång för rimliga priser 
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till energi och råvaror blir allt viktigare, 
eftersom de är tunga utgiftsposter i 
många industribranscher”, men ”när det
gäller el måste den europeiska industrin i 
regel betala högre priser än industrin i 
andra utvecklade ekonomier som USA, 
Kanada, Mexiko och Sydkorea, och 
prisskillnaden har ökat det senaste 
decenniet”. I meddelandet drar 
kommissionen följande slutsats: ”Hur 
energipriserna påverkar utvecklingen i 
EU bör tas i beaktande när 
energipolitiska åtgärder utformas.”

Or. en

Motivering

Handelssystemet med tak garanterar att de fastställda målen om minskade utsläpp uppnås på 
ett kostnadseffektivt sätt. Det är taket som säkerställer minskade utsläpp, inte priset. Höga 
priser leder endast till ekonomisk snedvridning och hotar den europeiska industrins 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 17
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I syfte att skapa rättssäkerhet och 
förutsebarhet på marknaden bör det 
klargöras att kommissionen, i 
undantagsfall och i enlighet med 
artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, kan 
anpassa tidsschemat för auktioner för att 
säkerställa att marknaden fungerar 
korrekt.

utgår

Or. el

Motivering

Syftet med utsläppshandelssystemet är utsläppsminskning, inte prisbildning. I tider av 
ekonomisk nedgång intervenerar kommissionen direkt på marknaden till nackdel för 
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elindustrin och elkonsumenterna. Enligt brittiska ministeriet för energi och klimatförändring 
kommer inkomsterna som blir resultatet av att man helt och hållet drar in 900 ton 
utsläppsrätter att till en oproportionerligt stor del komma från de ekonomiskt svagaste 
medlemsstaterna. Det kommer att ha störst negativ inverkan på BNP, procentuellt sett, i 
länder som Bulgarien, Estland, Rumänien, Tjeckien, Slovakien, Litauen och Grekland.

Ändringsförslag 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I syfte att skapa rättssäkerhet och 
förutsebarhet på marknaden bör det 
klargöras att kommissionen, i 
undantagsfall och i enlighet med 
artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, kan 
anpassa tidsschemat för auktioner för att 
säkerställa att marknaden fungerar korrekt.

(2) I syfte att skapa rättssäkerhet och 
förutsebarhet på marknaden bör det 
klargöras att kommissionen, i enlighet med 
artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, inte får 
anpassa tidsschemat för auktioner för att 
säkerställa att marknaden fungerar korrekt.

Or. en

Motivering

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter inrättades för att minska utsläppen av 
växthusgaser på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt lönsamt sätt. Det befintliga tidsschemat 
för auktioneringen av utsläppsrätter skapar förutsebarhet och säkerställer uppfyllandet av 
målen om minskade koldioxidutsläpp senast 2020. Om tidsschemat ändrades skulle detta 
allvarligt störa funktionen på marknaden och därmed strida mot det marknadsbaserade 
utsläppshandelssystemets regler.

Ändringsförslag 19
Romana Jordan

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I syfte att skapa rättssäkerhet och 
förutsebarhet på marknaden bör det 
klargöras att kommissionen, i undantagsfall 
och i enlighet med artikel 10.4 i 

(2) I syfte att skapa rättssäkerhet och 
förutsebarhet på marknaden bör det 
klargöras att kommissionen, i undantagsfall 
och i enlighet med artikel 10.4 i 
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direktiv 2003/87/EG, kan anpassa 
tidsschemat för auktioner för att säkerställa 
att marknaden fungerar korrekt.

direktiv 2003/87/EG, kan anpassa 
tidsschemat för auktioner för att säkerställa 
att marknaden fungerar korrekt, förutsatt 
att en sådan åtgärd kan motiveras genom 
en konsekvensbedömning som visar att 
EU riskerar att inte nå sitt mål att med 
hjälp av unionens system minska 
utsläppen med 21 procent jämfört med 
2005 års rapporterade utsläpp, och 
förutsatt att åtgärden inte får en 
betydande inverkan på koldioxidläckagen.
Kommissionen bör få göra högst en sådan 
anpassning, och då endast under den 
åttaårsperiod som inleds den 1 januari 
2013.

Or. en

Motivering

För att förtroendet för handeln med utsläppsrätter som ett marknadsbaserat system ska 
återupprättas bör det vara tydligt att ett eventuellt senareläggande inte kan vara något annat 
än en engångsföreteelse och en undantagsåtgärd.

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

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I syfte att skapa rättssäkerhet och 
förutsebarhet på marknaden bör det 
klargöras att kommissionen, i undantagsfall 
och i enlighet med artikel 10.4 i 
direktiv 2003/87/EG, kan anpassa 
tidsschemat för auktioner för att säkerställa 
att marknaden fungerar korrekt.

(2) I syfte att skapa rättssäkerhet och 
förutsebarhet på marknaden bör det 
klargöras att kommissionen, i undantagsfall 
och i enlighet med artikel 10.4 i 
direktiv 2003/87/EG, kan anpassa 
tidsschemat för auktioner för att säkerställa 
att marknaden fungerar korrekt och för att 
förhindra alltför stora prisfluktuationer.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Romana Jordan

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Om kommissionen beslutar att 
tillfälligt hålla inne med ett visst antal 
utsläppsrätter bör den se till att dessa 
utsläppsrätter återinförs linjärt på 
marknaden från och med året efter den 
aktuella marknadsåtgärden.

Or. en

Motivering

Den teoretiska möjligheten att hålla inne med ett antal utsläppsrätter under de tre första åren 
och att återinföra dem på marknaden under de två sista åren skulle strida mot 
bestämmelserna i artikel 9. Därför bör det åtminstone klargöras att en linjär minskning 
fortsätter efter åtgärden.

Ändringsförslag 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) De fastställda målen om minskade 
utsläpp till 2020 kommer att uppnås 
oavsett pris – även om priset blir 0 euro 
per certifikat – tack vare det begränsade 
antal utsläppsrätter som utgör det totala 
taket för systemet med utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

Handelssystemet med tak garanterar att de fastställda målen om minskade utsläpp uppnås på 
ett kostnadseffektivt sätt. Det är taket som säkerställer minskade utsläpp, inte priset.
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Ändringsförslag 23
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Direktiv 2003/87/EG bör därför 
ändras i enlighet med detta.

utgår

Or. el

Motivering

Syftet med utsläppshandelssystemet är utsläppsminskning, inte prisbildning. I tider av 
ekonomisk nedgång intervenerar kommissionen direkt på marknaden till nackdel för 
elindustrin och elkonsumenterna. Enligt brittiska ministeriet för energi och klimatförändring 
kommer inkomsterna som blir resultatet av att man helt och hållet drar in 900 ton 
utsläppsrätter att till en oproportionerligt stor del komma från de ekonomiskt svagaste 
medlemsstaterna. Det kommer att ha störst negativ inverkan på BNP, procentuellt sett, i 
länder som Bulgarien, Estland, Rumänien, Tjeckien, Slovakien, Litauen och Grekland.

Ändringsförslag 24
Romana Jordan

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Utöver denna ändring av 
direktiv 2003/87/EG bör kommissionen i 
nästa översyn av systemet för handel med 
utsläppsrätter lägga fram förslag om en 
mer dynamisk strategi för tilldelning av 
utsläppsrätter. Denna strategi bör bygga 
på faktiska produktionsfaktorer i stället 
för på historiska referensperioder, som 
har gjort att systemet för handel med 
utsläppsrätter inte har kunnat anpassas 
till ekonomiska upp- och nedgångar. 
Tilldelningssystemet ska bidra till 
uppfyllandet av kraven på minskade 
utsläpp i absoluta tal för hela perioden, 
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men det ska samtidigt möjliggöra 
justeringar i efterhand för att undvika att 
kommissionen måste vidta ytterligare 
åtgärder, t.ex. minska övertilldelning och 
omotiverade underskott av utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

En av de främsta orsakerna till övertilldelning av utsläppsrätter är att systemet inte kan 
anpassas till ekonomiska krissituationer. Vid förhandlingar om det aktuella ETS-direktivet 
har kommissionen förkastat argumenten för mer dynamiska tilldelningsregler. En majoritet 
av medlemsstaterna verkar anse att tilldelningen bör utgå ifrån den faktiska produktionen. 
Genom att fastställa tilldelningarna på förhand utifrån den faktiska produktionen med 
möjlighet till efterhandsjusteringar (som man gör vid t.ex. beskattning) skulle man kunna 
undvika onödig övertilldelning och omotiverade underskott och samtidigt se till att målet 
uppnås. En strukturell förändring av systemet för handel med utsläppsrätter bör därför också 
inbegripa en ändring av tilldelningsreglerna.

Ändringsförslag 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Om vi ska få en kostnadseffektiv 
utveckling mot Europeiska rådets mål att 
minska utsläppen av växthusgaser med 
80–95 procent till 2050 måste vi justera 
den linjära faktor som anges i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Med tanke på att priserna på 
certifikaten kan komma att öka bör man 
överväga att se över riktlinjerna för vissa 
statliga stödåtgärder inom ramen för 
systemet för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser efter 2012 (SWD(2012)0130 
och SWD(2012)0131) (indirekta utsläpp) 
samt kriterierna i artikel 10 a (14–17) i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 
(direkta utsläpp), med hänsyn till risken 
för koldioxidläckage och snedvridning av 
konkurrensen mellan olika sektorer.

Or. en

Motivering

Vissa industrier har behandlats mycket generöst med fria utsläppsrätter, medan vissa 
energiintensiva producenter antingen utsätts för illojal konkurrens genom att deras direkta 
konkurrenter gynnas av fri tilldelning av utsläppsrätter (t.ex. gipsindustrin) eller får för låg 
ersättning på grund av sin höga energiförbrukning (t.ex. aluminiumindustrin). Riktlinjerna 
för vissa statliga stödåtgärder bör därför anpassas till denna situation, och kriterierna för 
förteckningen över sektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage bör revideras 
för att man ska kunna lägga till energieffektiva sektorer med jämförelsevis låga 
koldioxidavtryck.

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

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

(3a) För att säkerställa en välfungerande 
marknad bör kommissionen vid behov 
lägga fram ett förslag om permanenta 
strukturella lösningar, framför allt för att 
fastställa volymerna av utsläppsrätter för 
växthusgaser som ska auktioneras ut 
under perioden 2013–2020, med målet att 
den föreslagna akten ska träda i kraft 
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senast i juni 2014.

Or. en

Ändringsförslag 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Systemets incitament måste bevaras 
och det måste göras mer effektivt. 
Samtidigt måste ambitionsnivån från när 
klimatpaketet antogs återupprättas. 
Därför är det nödvändigt att permanent 
dra tillbaka 1,4 miljarder utsläppsrätter 
från de auktioner som planeras för 
åren 2015, 2016 och 2017.

Or. en

Ändringsförslag 29
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 utgår
I artikel 10.4 första stycket i 
direktiv 2003/87/EG ska följande mening 
läggas till:
”Kommissionen ska vid behov anpassa 
tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.”

Or. el
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Motivering

Syftet med utsläppshandelssystemet är utsläppsminskning, inte prisbildning. I tider av 
ekonomisk nedgång intervenerar kommissionen direkt på marknaden till nackdel för 
elindustrin och elkonsumenterna. Enligt brittiska ministeriet för energi och 
klimatförändringar kommer inkomsterna som blir resultatet av att man helt och hållet drar in 
900 ton utsläppsrätter att till en oproportionerligt stor del komma från de ekonomiskt 
svagaste medlemsstaterna. Det kommer att ha störst negativ inverkan på BNP, procentuellt 
sett, i länder som Bulgarien, Estland, Rumänien, Tjeckien, Slovakien, Litauen och Grekland.

Ändringsförslag 30
Sabine Wils

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt -1 (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 9 ska följande punkt införas:
”Från och med 2014 ska den linjära 
minskningsfaktorn vara 3,9 %.”

Or. en

Ändringsförslag 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt -1 (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 9 ska följande punkt införas:
”Från och med 2014 ska den linjära 
minskningsfaktorn vara 2,5 %.”

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt -1a (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 10 ska följande punkt 
införas:
”2a. Genom ett engångsundantag från 
punkt 1 ska totalt 1,4 miljarder 
utsläppsrätter dras av permanent från det 
totala antal utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut under åren 2015, 2016 och 
2017 enligt punkt 2 b.”

Or. en

Ändringsförslag 33
Romana Jordan

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 10.4 första stycket i 
direktiv 2003/87/EG ska följande mening
läggas till:

I artikel 10.4 första stycket i 
direktiv 2003/87/EG ska följande 
meningar läggas till:

Or. en

Ändringsförslag 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Kommissionen ska vid behov anpassa 
tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.

Kommissionen ska inte anpassa 
tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.

Or. en

Motivering

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter inrättades för att minska utsläppen av 
växthusgaser på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt lönsamt sätt. Det befintliga tidsschemat 
för auktioneringen av utsläppsrätter skapar förutsebarhet och säkerställer uppfyllandet av 
målet om minskade koldioxidutsläpp senast 2020. Om tidsschemat ändrades skulle detta 
allvarligt störa funktionen på marknaden och därmed strida mot det marknadsbaserade 
utsläppsrättssystemets regler.

Ändringsförslag 35
Romana Jordan

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vid behov anpassa 
tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.

Om det genom en konsekvensbedömning 
kan påvisas att EU med hjälp av sitt 
system inte kommer att uppnå kraven om 
minskade utsläpp i detta direktiv senast 
2020 och att det endast i begränsad 
utsträckning påverkar anläggningar som 
löper en avsevärd risk för 
koldioxidläckage, får kommissionen vid 
behov anpassa tidsschemat för högst 
900 miljoner utsläppsrätter för den period 
som avses i artikel 13.1 och som inleds 
den 1 januari 2013. Om kommissionen 
föreslår att ett antal utsläppsrätter ska 
hållas inne ska det säkerställas att dessa 
utsläppsrätter återinförs linjärt. 
Kommissionen får göra högst en sådan 
anpassning.
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Or. en

Ändringsförslag 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vid behov anpassa
tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.

Kommissionen får, under exceptionella
omständigheter, föreslå att tidsschemat för
den period som avses i artikel 13.1 och 
som inleds den 1 januari 2013 anpassas
för att säkerställa en välfungerande 
marknad. Kommissionen får föreslå högst 
en sådan anpassning.
För att auktionerna ska vara förutsebara,
särskilt när det gäller de uppskattade 
volymerna utsläppsrätter enligt 
artikel 10.4, är det strängt förbjudet att 
göra några ändringar, exempelvis att 
minska volymen eller delar av volymen 
utsläppsrätter som ska auktioneras.

Or. en

Motivering

För att EU ska kunna garantera en tillförlitlig rättslig ram och förutsebara auktioner och för 
att investerarna ska få förtroende för det europeiska utsläppshandelssystemets 
marknadsbaserade funktionssätt, framför allt när det gäller de volymer utsläppsrätter som 
finns tillgängliga för auktionering, bör det vara strängt förbjudet att göra några ändringar av 
volymen eller delar av volymen utsläppsrätter som ska auktioneras ut. Eventuella ändringar 
av tidsschemat bör vara rent tekniska.

Ändringsförslag 37
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1
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Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vid behov anpassa
tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.

Under exceptionella omständigheter kan 
en enda anpassning av tidsschemat för 
auktionerna tillåtas under hela den tredje 
perioden för EU:s system för handel med 
utsläppsrätter, och om en anpassning 
genomförs ska medlemsstaterna 
omedelbart vidta finansiella åtgärder för 
att kompensera de 
koldioxidläckagesektorer som genom ett 
sådant ingripande drabbas på kort och 
medellång sikt av indirekta kostnader på 
grund av ökade elpriser. Sådana 
finansiella åtgärder ska vara förenliga 
med reglerna om statligt stöd på detta 
område.

Or. en

Motivering

Det har konstaterats (Reuters Point Carbon, den 14 november 2012) att en senareläggning 
skulle öka elkostnaderna för de största energianvändarna i EU med över 1,2 miljarder euro 
eller med 3 procent årligen under de kommande tre åren. Det är oerhört viktigt att alla 
förslag till en sådan undantagsåtgärd uppvägs med lämpliga åtgärder, både på EU-nivå och 
på nationell nivå. På så sätt kan man kompensera de negativa effekterna för 
koldioxidläckagesektorerna, som kämpar med att upprätthålla sin konkurrenskraft.

Ändringsförslag 38
Elisabetta Gardini

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vid behov anpassa
tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.

Under särskilda omständigheter kan en 
enda anpassning av tidsschemat för 
auktionerna tillåtas under hela den tredje 
perioden för EU:s system för handel med 
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utsläppsrätter, och om en anpassning 
genomförs ska medlemsstaterna 
omedelbart vidta finansiella åtgärder för 
att kompensera de 
koldioxidläckagesektorer som genom ett 
sådant ingripande drabbas på kort och 
medellång sikt av indirekta kostnader på 
grund av ökade elpriser. Sådana 
finansiella åtgärder ska vara förenliga 
med reglerna om statligt stöd på detta 
område.

Or. en

Motivering

Det har konstaterats (Reuters Point Carbon, den 14 november 2012) att en senareläggning 
skulle öka elkostnaderna för de största energianvändarna i EU med över 1,2 miljarder euro 
eller med 3 procent årligen under de kommande tre åren. Med tanke på den rådande 
ekonomiska nedgången i EU är det oerhört viktigt att alla förslag på en sådan 
undantagsåtgärd uppvägs med lämpliga åtgärder som gör det möjligt att kompensera de 
negativa effekterna för koldioxidläckagesektorerna.

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 10.4 ska följande stycke 
läggas till:
För att auktionerna ska vara förutsebara, 
särskilt när det gäller de uppskattade 
volymerna utsläppsrätter enligt 
artikel 10.4, ska samtliga medlemsstater 
enhälligt fatta beslut om eventuella 
ändringar, exempelvis om att minska
volymen eller delar av volymen 
utsläppsrätter som ska auktioneras.

Or. en
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Motivering

Enligt slutsatserna vid Europeiska rådets möte i december 2008 är det medlemsstaterna som, 
inom ramarna för sin lagstiftning och sin budget, avgör hur de ska använda intäkterna från 
auktioneringen av utsläppsrätter i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Därför bör alla 
ändringar av tidsschemat för auktioneringen som påverkar medlemsstaternas 
auktionsintäkter antas enhälligt av samtliga medlemsstater.

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1b (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 10.4 ska följande stycke 
läggas till:
”För varje anpassning ska det göras en 
konsekvensbedömning av anpassningens 
inverkan på medlemsstaternas 
auktionsintäkter.
Om den anpassning som avses i punkt 1 
leder till att en medlemsstats
auktionsintäkter minskar under 2013 och 
vart och ett av de följande åren fram till 
2020, ska kommissionen föreslå 
kompensationsåtgärder som minimerar de 
negativa effekterna på medlemsstaternas
auktionsintäkter.”

Or. en

Motivering

Enligt artikel 10.3 i ETS-direktivet ska 50 procent av intäkterna från auktioneringen av 
utsläppsrätter användas till lindring av och anpassning till klimatförändringarnas effekter i 
utvecklingsländer. För att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina åtaganden och 
därigenom leva upp till omvärldens förväntningar på EU:s klimatstöd, bör eventuella 
ändringar av tidsschemat för auktioneringen av utsläppsrätter inte leda till att 
auktionsintäkterna minskar i någon medlemsstat.
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Ändringsförslag 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1c (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I artikel 10.4 ska följande stycke 
läggas till:
”Anpassningar som begränsar antalet 
utsläppsrätter som ska auktioneras ut 
under 2013 eller något av de följande 
åren fram till 2020 ska inte gälla de 
medlemsstater som anges i bilaga IIA.”

Or. en

Motivering

För att gynna solidariteten och tillväxten i unionen tilldelades vissa medlemsstater ytterligare 
10 procent av den totala mängden utsläppsrätter, vilket ökade den mängd utsläppsrätter som 
dessa medlemsstater får auktionera ut i enlighet med bilaga IIA i ETS-direktivet. Alla dessa 
länder får räkna med högre genomförandekostnader för klimat- och energipaketet. För att 
minimera effekterna av eventuella ändringar i tidsschemat för auktioneringen av 
utsläppsrätter bör de medlemsstater som anges i bilaga IIA slippa omfattas av mekanismer 
som begränsar antalet utsläppsrätter som ska auktioneras ut i framtiden.

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1d (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. I artikel 10.4 ska följande stycke 
läggas till:
”Anpassningar som begränsar antalet 
utsläppsrätter som ska auktioneras ut 
under 2013 eller något av de följande 
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åren fram till 2020 ska inte gälla de 
medlemsstater som anges i bilaga IIb.”

Or. en

Motivering

De medlemsstater som 2005 hade minskat sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent 
jämfört med det referensår som fastställs i Kyotoprotokollet tilldelades ytterligare 2 procent 
av den totala mängden utsläppsrätter som ska auktioneras ut. Ytterligare en del av de 
utsläppsrätter som ska auktioneras ut tilldelades för att kompensera vissa medlemsstaters 
kostnader för stora utsläppsminskningar tidigare år. För att minimera effekterna av 
eventuella ändringar i tidsschemat för auktioneringen av utsläppsrätter bör de medlemsstater 
som anges i bilaga IIB slippa omfattas av mekanismer som begränsar volymerna på de 
utsläppsrätter som ska auktioneras ut i framtiden.


