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Ændringsforslag 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 22
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til 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

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 
solenergiindustrien og -forbrugerne. Ifølge det britiske ministerium for energi og 
klimaforandringer vil indtægterne fra en fuldstændig tilbagetrækning af 900 Mt 
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.
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Ændringsforslag 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse

Forslag til 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

om ophævelse af direktiv 2003/87/EF

Or. it

Ændringsforslag 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til 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

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om præcisering af 
bestemmelserne om det tidsmæssige forløb 
for auktioner med kvoter for 
drivhusgasemissioner og om ændring af 
direktiv 2003/87/EF om en ordning for 
handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Tekst fra Rådets formandskab af 22. februar (6705/13).

Ændringsforslag 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Forslag til afgørelse
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Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Der er opnået en reduktion af 
kuldioxidemissionerne i EU i 
overensstemmelse med målene i EU's 
klima- og energipakke primært på grund 
af den økonomiske krise, som Europa har 
været ramt siden 2008.

Or. it

Ændringsforslag 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Forslag til afgørelse
Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Ifølge konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd den 22. maj 2013 skal 
EU's energipolitik garantere 
forsyningssikkerheden for husholdninger 
og virksomheder til overkommelige og 
konkurrencedygtige priser og 
omkostninger på en sikker og bæredygtig 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 27
Theodoros Skylakakis

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 

udgår
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drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
præciserer ikke, hvordan de mængder af 
drivhusgasemissionskvoter, der skal 
auktioneres, skal fordeles over 
handelsperioden.

Or. el

Ændringsforslag 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

(1) Der er klare strukturelle mangler i 
ordningen for handel med 
drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet 
(EU ETS), der er indført ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003: på den 
ene side har den, i stedet for at forhindre 
kulstoflækage faktisk fremmet den, mens 
den på den anden side har øget 
energiomkostningerne i kvotebelagte 
sektorer, hvor der ikke er lækager.

Or. it

Ændringsforslag 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

(1) Direktiv 2003/87/EF præciserer ikke, 
hvordan de mængder af 
drivhusgasemissionskvoter, der skal 
auktioneres, skal fordeles over 
handelsperioder.
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om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF
præciserer ikke, hvordan de mængder af 
drivhusgasemissionskvoter, der skal 
auktioneres, skal fordeles over 
handelsperioden.

Or. en

Begrundelse

Tekst fra Rådets formandskab af 22. februar (6705/13).

Ændringsforslag 30
Jean-Pierre Audy

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/EF 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/EF som ændret flere gange 
og senest ved direktiv 2009/29/EF af 23. 
april 20091 præciserer ikke, hvordan de 
mængder af drivhusgasemissionskvoter, 
der skal auktioneres, skal fordeles over 
handelsperioden 
____________
1EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Ved udgangen af 2011 havde der 
samlet sig et overskud på 955 mio. kvoter. 
Overskuddet forventes at vokse, hvis ikke 
der gennemføres nogen strukturelle 
foranstaltninger vedrørende EU's 
emissionshandelsordning (ETS).

Or. en

Begrundelse

Tekst fra Rådets formandskab af 22. februar (6705/13).

Ændringsforslag 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Sammenbruddet i efterspørgslen efter 
emissionskvoter udløst af den økonomiske 
krise og af lækager har resulteret i et 
kraftigt fald i kvoternes markedsværdi. 
Paradoksalt nok er det kun på denne 
måde, EU ETS har været i stand til at 
opfylde målet i artikel 1, stk. 1, i direktiv 
2003/87/EF om at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde. Det er let at forudsige, at 
når den europæiske økonomi begynder at 
vokse igen, vil kuldioxidemissionerne 
også begynde at stige, og med dem 
kvoternes markedsværdi.

Or. it
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Ændringsforslag 33
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I henhold til artikel 1 i direktiv 
2003/87/EF har emissionshandelsordning 
til formål at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde.

Or. en

Ændringsforslag 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Et så betydeligt overskud af kvoter 
fører til en lavere kulstofpris end 
oprindeligt forudset, hvilket mindsker 
incitamenterne til at investere i 
kulstoffattige teknologier og øger risikoen 
for fastlåsning i en kulstofintensiv 
infrastruktur.

Or. en

Begrundelse

Tekst fra Rådets formandskab af 22. februar (6705/13).

Ændringsforslag 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Forslag til afgørelse
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I november 2012 forelagde 
Kommissionen i overensstemmelse med 
direktiv 2003/87/EF Europa-Parlamentet 
og Rådet en rapport om kvotemarkedets 
funktion. Ifølge rapporten sikrer EU ETS 
emissionsreduktioner, men sidstnævntes 
evne til at udgøre drivkraften bag en 
omkostningseffektiv dekarbonisering blev
betvivlet på grund af den store og 
voksende ubalance mellem udbud og 
efterspørgsel på markedet. I rapporten 
angives endvidere en række muligheder 
for strukturelle foranstaltninger, der bør 
overvejes for at tackle denne ubalance.

Or. en

Begrundelse

Tekst fra Rådets formandskab af 22. februar (6705/13).

Ændringsforslag 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) EU ETS har således selv vist, at det 
ikke fungerer, og det bør derfor afskaffes 
ved udgangen af den nuværende 
handelscyklus i 2020, i betragtning af, at 
det netop er i 2020, at en ny global 
UNFCCC-aftale træder i kraft.

Or. it
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Ændringsforslag 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 artikel 9 
i direktiv 2003/87/EF. Auktionsprocessen 
er udformet for at ændre ikke-væsentlige 
dele af direktiv 2003/87/EF. 
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 
en lovgivningsmæssig retsakt fra 
Parlamentet og Rådet efter forslag fra 
Kommissionen.

Or. en
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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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) EU's emissionshandelsordning, hvis 
mål er angivet i artikel 1 i direktiv 
2003/87/EF, blev 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 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Kommissionens meddelelse "En 
stærkere europæisk industripolitik for 
vækst og økonomisk genopretning"1

minder om, at "Pålidelig adgang til energi 
og råstoffer til en overkommelig pris 
bliver stadig vigtigere, da de udgør en 
betydelig del af mange industriers 
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omkostninger", medens "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" og meddelelsen konkluderer derfor at 
"Ved fastlæggelsen af fremtidens 
energipolitikker bør man nøje overveje, 
hvordan energiprisen i Europa påvirkes".
___________
1 COM(2012)0582

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 40
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.

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 
solenergiindustrien og -forbrugerne. Ifølge det britiske ministerium for energi og 
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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 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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

Ændringsforslag 43
Jean-Pierre Audy

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 bør det 
præciseres, at Kommissionen er beføjet til 
under exceptionelle omstændigheder at 
ændre auktionstidsplanen i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.
For at sikre, at markedet fungerer 
korrekt, overvejer Kommissionen 
muligheden for at oprette en uafhængig 
myndighed med ansvar for at føre tilsyn 
med ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Den Europæiske 
Union.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Karl-Heinz Florenz

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, er beføjet til 
under exceptionelle omstændigheder at 
ændre auktionstidsplanen i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF,
forudsat at en sådan indgriben kan 
retfærdiggøres med en 
konsekvensanalyse, der viser, at 
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indvirkningen på sektorer, der er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage, 
er begrænset. 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.
Omstillingen til lavemissionsøkonomi 
udgør en stor udfordring, især for 
energiintensive sektorer. Derfor er aktiv 
støtte til demonstrationsprojekter med 
kulstoffattige teknologier nødvendig. I 
denne forbindelse udgør en justering af 
auktionstidsplanen en mulighed for at 
indlede en sådan støtte. Der er allerede 
indsamlet dokumentation vedrørende 
støtte til kulstoffattige teknologier via 
NER 300. En sådan støtte bør videreføres 
og øges yderligere, også for nyskabende 
teknologier, i forbindelse med 2030-
rammen for klima- og energipolitik.

Or. en

Begrundelse

Hvis tidsplanen vedtages, vil indtægterne fra de "udskudte" kvoter blive brugt til at hjælpe 
energiintensiv industri til at reducere CO2-udledningen ved at oprette en industriel 
innovationsfond. Den vil blive opbygget med forbillede i NER300, som allerede findes i 
medfør af emissionshandelsdirektivet. Kvoterne i denne fond vil blive øremærket og kan ikke 
udskydes efterfølgende.

Ændringsforslag 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

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

Or. en

Begrundelse

Tekst fra Rådets formandskab af 22. februar (6705/13).

Ændringsforslag 46
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Emissionsreduktioner i henhold til 
direktiv 2003/87/EF er garanteret ved 
loftet over udbuddet af kvoter, der skal 
falde med 1,74 % om året, uanset 
kulstofprisen.

Or. en

Ændringsforslag 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De fastsatte mål om 
emissionsreduktion for 2020 vil blive 
opnået uanset prisen - selv med en pris på 
0 EUR pr. certifikat - takket være det 
begrænsede antal kvoter, som udgør det 
samlede loft for Unionens 
emissionshandelsordning.

Or. en
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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 48
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Kvoter, der er underlagt en sådan 
tilpasning, bør sættes i en strategisk 
reserve for at forbedre stabiliteten i EU 
ETS og støtte kompetenceudvikling og 
omskoling af arbejdstagere med henblik 
på overgangen til en 
lavemissionsøkonomi. Til dette formål bør 
fremtidige strukturforanstaltninger, der 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, 
sikre, at de anvendes som led i en reserve, 
der kan gøre EU ETS i stand til bedre at 
tilpasse sig ekstreme ubalancer mellem 
udbud og efterspørgsel baseret på 
objektive og gennemsigtige kriterier. 

Or. en

Ændringsforslag 49
Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Selv om kulstofprisen er lavere end 
oprindeligt planlagt, bør Kommissionen 
følge princippet om lovgivningsmæssig 
kontinuitet inden for en handelsperiode 
og tage hensyn til de nuværende 
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økonomiske forhold ved fastsættelsen af 
listen over sektorer og delsektorer, der er 
udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage i perioden 2015-2019. 

Or. en

Begrundelse

Når Kommissionen gennemgår kulstoflækagelisten bør den tage hensyn til den aktuelle 
økonomiske situation. Sektorer på den nyværende liste bør ikke være udelukket fra den nye 
liste. Industrien har brug for forudsigelighed på lang sigt. Kommissionen bør derfor følge 
princippet om lovgivningsmæssig kontinuitet.

Ændringsforslag 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Tilpasning af auktionstidsplanen bør 
betragtes som en kortsigtet handling, 
snarere end en strukturforanstaltning, der 
har til formål at håndtere ubalancer på 
markedet for EU ETS. Med henblik på 
behovet for at fremrykke de strukturelle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe manglerne i EU ETS, bør kun 
én sådan tilpasning finde sted under den 
periode på otte år, der begynder den 1. 
januar 2013.

Or. en

Begrundelse

Tekst fra Rådets formandskab af 22. februar (6705/13).

Ændringsforslag 51
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse



PE513.015v03-00 20/34 AM\940188DA.doc

DA

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Af hensyn til åbenheden bør 
Kommissionen være forpligtet til at 
godtgøre over for Parlamentet og Rådet, 
at der hersker ganske særlige 
omstændigheder, og at de kriterier, der 
gælder for en eventuel yderligere 
tilpasning af tidsplanen for hver periode 
efter den, der er omhandlet i artikel 13 
stk.1, i direktiv 2003/87/EF, er opfyldt.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Tilpasning af auktionstidsplanen bør 
betragtes som en kortsigtet handling, 
snarere end en strukturforanstaltning, der 
har til formål at håndtere ubalancer på 
markedet, der har indvirkning på EU 
ETS.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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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 
solenergiindustrien og -forbrugerne. 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 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Direktiv 2003/87/EF ophæves derfor
med virkning fra den 1. januar 2021.

Or. it

Ændringsforslag 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Mere generelt har klimapolitik 
baseret på markedsmekanismer, som i 
Kyoto-protokollen, vist sig at være 
ineffektive, især når disse mekanismer 
ikke anvendes på globalt plan, og for ikke 
at være gennemsigtige. EU bør derfor 
overveje rettidigt at vedtage alternative 
politikker.

Or. it
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Ændringsforslag 56
Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at sikre et velfungerende marked 
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 57
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Teknologier til CO2-opsamling og -
lagring (CCS) og udvikling af vedvarende 
energikilder er i øjeblikket dyre, og en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
overkommelig implementering heraf vil 
afhænge af den videre udvikling af disse 
teknologier. En reform af 
emissionshandelsordningen bør tage sigte 
på at anspore effektivt til og dermed sikre 
de nødvendige investeringer i forskning 
og udvikling, der kan bringe kulstoffattige 
teknologier på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
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Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Inden Kommissionen fremsætter 
forslag til strukturelle tiltag med henblik 
på at revidere direktiv 2003/87/EF, bør 
den - ud over eventuelle foranstaltninger 
foreslået i rapporten fra 2012 om CO2-
markedet - overveje yderligere 
foranstaltninger, der kan sikre, at 
ordningen forbliver en rent 
markedsbaseret ordning. Endvidere bør 
Kommissionen foreslå obligatorisk 
øremærkning af auktionsindtægterne til 
innovative miljøvenlige teknologier. 
Listen over sektorer og delsektorer, der er 
udsat for en risiko for kulstoflækage, bør 
ikke justeres, idet man således skaber 
størst mulig sikkerhed for erhvervslivet.

Or. en

Ændringsforslag 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Den nuværende lave kulstofpris 
skyldes blandt andet en lang række 
nationale støtteordninger til fordel for 
vedvarende energikilder, som er en følge 
af direktivet om vedvarende energi. For at 
øge effektiviteten af EU ETS på lang sigt 
og for at sikre lovgivningsmæssig 
stabilitet bør Kommissionen inden 
udgangen af 2013 forelægge strukturerne 
for et bedre integreret system til fremme 
af vedvarende energikilder på EU-niveau 
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efter 2020. Kommissionen bør også 
undersøge mulighederne for at oprette en 
reserve (baseret på NER 300), der er 
forbeholdt støtte til innovative 
bæredygtige energiteknologier.

Or. en

Ændringsforslag 60
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Alle foranstaltninger til reform af 
ordningen bør udformes, så de opbygger 
tilliden til emissionsloftets og 
emissionshandelssystems stabilitet på lang 
sigt og samtidig lader markedet bestemme 
den pris, som kvoterne handles til. Der 
bør fastsættes bestemmelser og 
foranstaltninger, som kan sikre, at direkte 
indtægter fra bortauktionering af kvoter 
investeres i forskning, der har til formål 
at gøre kulstoffattig teknologi billigere.

Or. en

Ændringsforslag 61
Theodoros Skylakakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 udgår
I artikel 10, stk. 4, første afsnit, i direktiv 
2003/87/EF indsættes følgende punktum:
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"Kommissionen justerer om nødvendigt 
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
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 
solenergiindustrien og -forbrugerne. 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 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner, der indførtes med
direktiv 2003/87/EF, udløber den 31. 
december 2020. Direktiv 2003/87/EF 
ophæves derfor med virkning fra den 1. 
januar 2021.

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

Or. it

Ændringsforslag 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Forslag til afgørelse
Artikel 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 justerer ikke tidsplanen for 
hver periode

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 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 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 vurdering for de enkelte 
industrisektorers vedkommende viser, at 
der ikke kan forventes nogen betydelig 
indvirkning på anlæg udsat for en 
betydelig risiko for kvælstoflækage eller 
forslag om EU-foranstaltninger med 
henblik på at kompensere for den 
potentielle stigning i indirekte 
omkostninger, kan Kommissionen i givet 
fald tilpasse tidsplanen for den i artikel 
13, stk. 1, omhandlede periode, der 
begynder den 1. januar 2013, for et antal 
på maksimalt 900 millioner kvoter. Hvis 
Kommissionen foreslår at tilbageholde et 
antal kvoter, sikres det, at disse kvoter 
genindføres på en lineær måde fra og med 
året efter den dato, hvor kvoterne blev 
tilbageholdt. Kommissionen foretager 
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ikke mere end én sådan justering frem til 
2020."

Or. en

Ændringsforslag 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

Forslag til afgørelse
Artikel 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 vurdering for de enkelte 
industrisektorers vedkommende viser, at 
der ikke kan forventes nogen betydelig 
indvirkning på sektorer eller 
undersektorer, der er udsat for en 
betydelig risiko for kvælstoflækage, eller 
forslag om EU-foranstaltninger med 
henblik på at kompensere for den 
potentielle stigning i indirekte 
omkostninger, kan Kommissionen i givet 
fald tilpasse tidsplanen for den i artikel 
13, stk. 1, omhandlede periode, der 
begynder den 1. januar 2013, for et antal 
på maksimalt 900 millioner kvoter. 
Kommissionen foretager kun én sådan 
justering frem til 2020."

Or. en

Ændringsforslag 66
Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
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Artikel 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 vurdering for de enkelte 
industrisektorers vedkommende viser, at 
der ikke kan forventes nogen betydelig 
indvirkning på anlæg udsat for en 
betydelig risiko for kvælstoflækage, eller
hvor Kommissionen foreslår politiske 
foranstaltninger med henblik på at 
kompensere for den potentielle stigning i 
indirekte omkostninger, kan 
Kommissionen i givet fald tilpasse
tidsplanen for den i artikel 13, stk. 1, 
omhandlede periode, der begynder i 
januar 2013, for et antal på maksimalt 
900 millioner kvoter.

Hvis Kommissionen foreslår at 
tilbageholde et antal kvoter, sikrer den, at 
disse kvoter genindføres på en forudseelig 
måde.
Kommissionen foretager ikke mere end én 
sådan justering frem til 2020."
600 millioner af disse tilbageholdte kvoter 
anvendes til fremme af 
demonstrationsprojekter til fordel for 
reduktion af CO2 i de energiintensive 
sektorer ("industriel innovationsfond"). 
Til dette formål oprettes en fond baseret 
på princippet om NER300 (artikel 10a, 
stk.8).
Projekter, der støttes af denne industrielle 
innovationsfond, udvælges senest den 31. 
december 2020.
Med henblik herpå ændres 
Kommissionens afgørelse 2010/670/EU1

om kriterier for og foranstaltninger til 
finansiering af kommercielle 
demonstrationsprojekter senest den 31. 
december 2015.
____________
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1EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39.

Or. en

Begrundelse

Hvis tidsplanen vedtages, vil indtægterne fra de "udskudte" kvoter blive brugt til at hjælpe 
energiintensiv industri til at reducere CO2-udledningen ved at oprette en industriel 
innovationsfond. Den vil blive opbygget med forbillede i NER300, som allerede findes i 
medfør af emissionshandelsdirektivet. Kvoterne i denne fond vil blive øremærket og kan ikke 
udskydes efterfølgende.

Ændringsforslag 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Forslag til afgørelse
Artikel 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 justerer om nødvendigt 
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
velfungerende marked, dog kun hvis 
følgende betingelser er opfyldt:
a) der er en systematisk økonomisk vækst 
i hver enkelt medlemsstat på mindst 1 % i 
mindst et år og
b) satsen for energifattigdom i hver 
medlemsstat overstiger ikke 8 % i 
overensstemmelse med den britiske Fuel 
Poverty Ratio model.

Or. en

Ændringsforslag 68
Andrés Perelló Rodríguez
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Forslag til afgørelse
Artikel 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 justerer om nødvendigt 
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
velfungerende marked. 

Når en sådan justering resulterer i et 
betydeligt antal kvoter, der ikke bliver 
bortauktioneret tidligt i fase 3 af EU ETS, 
anvendes disse kvoter til at oprette en ny 
reserve med det formål at forbedre EU 
ETS' stabilitet og bidrage til sociale og 
kvalifikationsmæssige aspekter af 
overgangen til en lavemissionsøkonomi.

Or. en

Begrundelse

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Ændringsforslag 69
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 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 særlige 
omstændigheder justere tidsplanen for den 
i artikel 13, stk. 1, nævnte periode, der 
begynder den 1. januar 2013 for at sikre et 
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velfungerende marked. Kommissionen 
foretager ikke mere end én sådan 
justering.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Artikel 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 særlige 
omstændigheder justere tidsplanen for 
hver periode for at sikre et velfungerende 
marked. Kommissionen foretager ikke 
mere end én sådan justering i den i artikel 
13, stk. 1, nævnte periode.

Or. en

Begrundelse

Tekst fra Rådets formandskab af 22. februar (6705/13).

Ændringsforslag 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 30. juni 2015 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en forundersøgelse og en cost-
benefit-analyse af klimapolitikker baseret 
på andre instrumenter end 
markedsmekanismer, herunder indførelse 
af en CO2-afgift ved EU's grænser.

Or. it
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Ændringsforslag 72
Chris Davies

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Kommissionen opfordres til at fremsætte 
forslag om ændring af artikel 10a, stk.8, i 
direktiv 2003/87/EF med henblik på at 
udvide den eksisterende EU-
finansieringsordning (NER 300) til fordel 
for udvikling af innovative kulstoffattige 
teknologier og til fordel for udvikling, der 
kan reducere de energiintensive 
industriers omkostninger og 
kulstofemissioner.
Ordningen finansieres ved salg af nogle 
eller alle kvoter, som denne afgørelse 
midlertidigt tilbageholder fra ETS. Den 
finansielle støtte til rådighed fordeles 
inden udgangen af fase 3 i 2020.

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende NER 300-finansieringsmekanisme stammer fra salget af 300 millioner 
kvoter fra emissionshandelssystemet og støtter udviklingen af en række innovative projekter 
for vedvarende energi. Salget af "udskudte" godtgørelser kan give yderligere finansiering, og 
denne bør udvides til fremme af teknologiske innovationer, der kan gavne energiintensive 
industrier. Et sådant salg vil midlertidigt reducere kulstofprisen og samtidig sikre, at kvoterne 
permanent udelukkes fra ETS.

Ændringsforslag 73
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
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Kommissionen fremlægger i givet fald et 
revideret forslag med det formål 
a) at ændre artikel 9 i direktiv 2003/87/EF 
for at gøre det klart, at den lineære 
reduktionsfaktor på 1,74 % om året 
fortsætter efter 2020, at foretage en 
konsekvensanalyse af de forskellige 
muligheder for alle økonomiske sektorer 
og forretningsmæssige scenarier og om 
nødvendigt overveje en yderligere 
stramning af systemet, således at man kan 
opfylde de langsigtede EU-mål om 
dekarbonisering inden 2050 og videre 
frem, i forbindelse med denne 
gennemgang at undersøge det 
internationale kulstofmarked og 
spørgsmålet om kulstoflækage
b) at ændre artikel 10 i direktiv 
2003/87/EF for at indføre en 
efterfølgende mekanisme i systemet, hvor 
udstedelse af kvoter under loftet justeres 
ved at tage hensyn til aktivitetsniveauet i 
hver enkelt fase af den økonomiske 
cyklus, at imødese en kulstofbank, hvor 
overskydende kvoter kan deponeres, og 
hvorfra disse kvoter kan frigives, at 
opstille klare regler for, under hvilke 
omstændigheder kvoter kan deponeres i 
og frigives fra en sådan eventuel 
kulstofbank
c) at ændre artikel 10, stk. 3, i direktiv 
2003/87/EF for at sikre, at alle indtægter 
fra bortauktionering af kvoter går til 
investeringer i forskning og udvikling af 
kulstoffattige teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Denne afgørelse træder i kraft på dagen 
for vedtagelsen.

Or. en

Begrundelse

Tekst fra Rådets formandskab af 22. februar (6705/13).


