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

Förslag till beslut
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 22
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till utgår
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT
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 ingriper kommissionen direkt på marknaden på bekostnad av 
solenergiindustrin och -konsumenterna. 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.
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Ändringsförslag 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till beslut
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

om ändring av direktiv 2003/87/EG vad 
gäller att förtydliga bestämmelserna om 
tidsschemat för auktioner av 
utsläppsrätter för växthusgaser

om upphävande av direktiv 2003/87/EG

Or. it

Ändringsförslag 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Förslag till beslut
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

om ändring av direktiv 2003/87/EG vad 
gäller att förtydliga bestämmelserna om 
tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter 
för växthusgaser

vad gäller att förtydliga bestämmelserna 
om tidsschemat för auktioner av 
utsläppsrätter för växthusgaser och om 
ändring av direktiv 2003/87/EG om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen

Or. en

Motivering

Text nr 6705 av den 22 februari 2013 från rådets ordförandeskap.
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Ändringsförslag 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Förslag till beslut
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I EU minskar utsläppen av koldioxid 
i linje med den målsättning som angavs i 
EU:s klimat- och energipaket, i första 
hand på grund av den ekonomiska kris 
som inleddes 2008 i Europa.

Or. it

Ändringsförslag 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Förslag till beslut
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Enligt slutsatserna från 
Europeiska rådet av den 22 maj 2013 ska 
EU:s energipolitik säkra en trygg 
energiförsörjning för hushåll och företag 
till rimliga och konkurrenskraftiga priser 
och kostnader på ett säkert och hållbart 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 27
Theodoros Skylakakis

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 

utgår
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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.

Or. el

Ändringsförslag 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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) Systemet för handel med utsläppsrätter 
inom gemenskapen (EU:s 
utsläppshandelssystem) som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 uppvisar betydande 
strukturella brister. För det första har det
inte förhindrat koldioxidläckage utan 
snarare främjat det, för det andra har det
visat sig öka energikostnaderna 
ytterligare för de sektorer som omfattas av 
systemet och där inget koldioxidläckage 
förekommer.

Or. it

Ändringsförslag 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

(1) I direktiv 2003/87/EG1 specificeras det 
inte hur de volymer utsläppsrätter för 
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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.

växthusgaser som ska auktioneras ut ska 
fördelas under handelsperioderna.

____________
1 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Motivering

Text nr 6705 av den 22 februari 2013 från rådets ordförandeskap.

Ändringsförslag 30
Jean-Pierre Audy

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, som har ändrats flera 
gånger och senast genom 
direktiv 2009/29/EG av den 
23 april 20091, 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 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I slutet av 2011 hade ett överskott på 
955 miljoner utsläppsrätter ackumulerats. 
Det överskottet kommer att öka om inga 
strukturella åtgärder vidtas för EU:s 
utsläppshandelssystem.

Or. en

Motivering

Text nr 6705 av den 22 februari 2013 från rådets ordförandeskap.

Ändringsförslag 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den kraftigt minskande efterfrågan 
på utsläppsrätter på grund av den 
ekonomiska krisen och koldioxidläckage 
har lett till en kraftig minskning av 
utsläppsrätternas marknadsvärde. Enbart 
på detta sätt har EU:s 
utsläppshandelssystem, paradoxalt nog, 
kunnat uppnå det mål som anges i 
artikel 1.1 i direktiv 2003/87/EG ”att på 
ett kostnadseffektivt och ekonomiskt 
effektivt sätt minska utsläppen av 
växthusgaser”. När EU:s ekonomi åter 
börjar växa, kommer naturligtvis även 
utsläppen av koldioxid att öka och därmed 
också utsläppsrätternas marknadsvärde.

Or. it
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Ändringsförslag 33
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 1 i direktiv 2003/87/EG 
är syftet med det europeiska systemet för 
handel med utsläppsrätter att minska 
utsläppen av växthusgaser på ett 
kostnadseffektivt och ekonomiskt lönsamt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Ett så stort överskott av utsläppsrätter 
leder till ett lägre koldioxidpris än det som 
ursprungligen avsågs, vilket minskar 
incitamenten att investera i koldioxidsnål 
teknik och ökar risken för att unionen ska 
fastna i koldioxidintensiva 
infrastrukturer.

Or. en

Motivering

Text nr 6705 av den 22 februari 2013 från rådets ordförandeskap.

Ändringsförslag 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Förslag till beslut
Skäl 1c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I november 2012 och i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG lade kommissionen 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om hur koldioxidmarknaden 
fungerar. Enligt rapporten har EU:s 
utsläppshandelssystem lett till minskade 
utsläpp. Systemets förmåga att driva på en 
kostnadseffektiv koldioxidminskning 
ifrågasattes emellertid på grund av de 
stora och växande obalanserna mellan 
utbud och efterfrågan på marknaden. I 
rapporten angavs dessutom ett antal 
alternativ för strukturella åtgärder som 
borde vidtas för att ta itu med dessa
obalanser.

Or. en

Motivering

Text nr 6705 av den 22 februari 2013 från rådets ordförandeskap.

Ändringsförslag 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) EU:s system för handel med 
utsläppsrätter har med andra ord visat sig 
inte fungera och måste därför avvecklas 
efter nuvarande förhandlingscykel, dvs. 
2020. Man bör dessutom beakta att 2020 
beräknas ett nytt globalt klimatavtal inom 
ramen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar
träda i kraft.

Or. it
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Ändringsförslag 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 2b 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 direktiv 2003/87/EG. 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 dessa krävs 
en rättsakt som har antagits av både 
Europaparlamentet och rådet på förslag 
av kommissionen.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Enligt artikel 1 i direktiv 2003/87/EG 
var syftet med att inrätta det europeiska 
systemet för handel med utsläppsrätter 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 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Förslag till beslut
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I kommissionens meddelande ”En 
starkare europeisk industri för tillväxt och 
ekonomisk återhämtning”1 påpekas att 
”tillförlitlig tillgång för rimliga priser till 
energi och råvaror blir allt viktigare, 
eftersom de är tunga utgiftsposter i 
många industribranscher” och att ”den 
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europeiska industrin i regel [måste] betala 
högre priser än industrin i andra 
utvecklade ekonomier som USA, Kanada, 
Mexiko och Sydkorea, och prisskillnaden 
har ökat det senaste decenniet”. 
Kommissionen drar därför slutsatsen att 
”hur energipriserna påverkar 
utvecklingen i EU bör tas i beaktande när 
energipolitiska åtgärder utformas”.
___________
1 COM(2012)0582.

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 40
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 ingriper kommissionen direkt på marknaden på bekostnad av 
solenergiindustrin och -konsumenterna. Enligt brittiska ministeriet för energi och 
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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 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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. it

Ändringsförslag 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 bör 
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 
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för auktioneringen av utsläppsrätter skapar förutsebarhet och säkerställer uppfyllandet av 
målet om minskade koldioxidutsläpp senast 2020. Om tidsschemat ändrades skulle detta 
allvarligt störa marknadens funktion och därmed strida mot reglerna för det 
marknadsbaserade utsläppsrättssystemet.

Ändringsförslag 43
Jean-Pierre Audy

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. För att 
säkerställa en välfungerande marknad 
ska kommissionen undersöka möjligheten 
att inrätta en oberoende myndighet för att 
övervaka utsläppshandelssystemet för 
växthusgaser i Europeiska unionen. 

Or. fr

Ändringsförslag 44
Karl-Heinz Florenz

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, förutsatt 
att en sådan åtgärd kan motiveras av en 
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konsekvensbedömning som visar att 
effekterna på sektorer där det finns 
betydande risk för koldioxidläckage är 
begränsade. Kommissionen bör få göra 
högst en sådan anpassning, och då endast 
under den period på åtta år som inleds 
den 1 januari 2013.
Övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
innebär en betydande utmaning, framför 
allt för energiintensiva industribranscher. 
Därför behövs det ett aktivt stöd för 
demonstrationsprojekt i koldioxidsnål 
teknik. I det syftet utgör ändringen av 
auktionstidsschemat en möjlighet att 
införa ett sådant stöd. Man har redan 
erfarenhet när det gäller att stödja 
koldioxidsnål teknik via NER 300. Sådant 
stöd bör fortsätta och förstärkas 
ytterligare, även för nyskapande teknik, 
inom ramen för klimat- och 
energipolitiken för 2030.

Or. en

Motivering

Om tidsschemat antas kommer intäkterna från ”uppskjutna” utsläppsrätter att användas för 
att hjälpa energiintensiva industribranscher att minska sina koldioxidutsläpp genom att 
inrätta en industriell innovationsfond. Den kommer att utformas som NER300 som redan 
existerar enligt direktivet om handel med utsläppsrätter. Fondens intäkter kommer att 
öronmärkas och kan inte tas i anspråk i ett senare skede.

Ändringsförslag 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

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

Or. en

Motivering

Text nr 6705 av den 22 februari 2013 från rådets ordförandeskap.

Ändringsförslag 46
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Utsläppsminskningarna enligt 
direktiv 2003/87/EG garanteras av taket 
för utbudet av utsläppsrätter som ska 
sänkas med 1,74 procent per år, oavsett 
koldioxidpriset.

Or. en

Ändringsförslag 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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
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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 48
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) De utsläppsrätter som omfattas av en 
sådan anpassning bör placeras i en 
strategisk reserv för att förbättra 
stabiliteten i EU:s utsläppshandelssystem 
och stödja kompetensutveckling och 
omskolning av anställda inför övergången 
till ett koldioxidsnålt samhälle. I det syftet 
bör framtida strukturella åtgärder som 
antas av Europaparlamentet och rådet 
göra det möjligt att använda de 
utsläppsrätterna som del i en reserv som 
gör att EU:s utsläppshandelssystem på ett 
bättre sätt kan anpassas till extrema 
obalanser mellan utbud och efterfrågan 
utifrån objektiva och öppet redovisade 
kriterier. 

Or. en

Ändringsförslag 49
Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Trots att koldioxidpriset är lägre än 
vad som ursprungligen antogs bör 
kommissionen följa principen om 
kontinuerlig reglering inom en given 
handelsperiod och beakta aktuella 
ekonomiska omständigheter när den 
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sammanställer förteckningen över 
sektorer och delsektorer som anses vara 
utsatta för betydande risk för 
koldioxidläckage under åren 2015–2019. 

Or. en

Motivering

När kommissionen granskar förteckningen över koldioxidläckage måste den aktuella 
ekonomiska situationen beaktas. De sektorer som för närvarande är upptagna i förteckningen 
bör inte undantas från den nya förteckningen. Industrin behöver långsiktig förutsebarhet och 
därför bör kommissionen följa principen om konsekvent reglering.

Ändringsförslag 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Anpassning av tidsschemat för 
auktioner bör betraktas som en kortsiktig 
åtgärd, snarare än en strukturell åtgärd 
avsedd att möta obalanser på EU:s 
marknad för utsläppshandel. I syfte att få 
fram de strukturella åtgärder som krävs 
för att korrigera bristerna i EU:s 
utsläppshandelssystem bör endast en 
sådan anpassning ske under den period 
på åtta år som inleds den 1 januari 2013.

Or. en

Motivering

Text nr 6705 av den 22 februari 2013 från rådets ordförandeskap.

Ändringsförslag 51
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att säkerställa öppenhet bör
kommissionen inför parlamentet och 
rådet motivera de exceptionella 
omständigheterna och villkoren för en 
eventuell ny anpassning av tidsschemat 
för varje period efter den som avses i 
artikel 13.1 i direktiv 2003/87/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Anpassningen av tidsschemat för 
auktionerna bör betraktas som en tillfällig 
åtgärd snarare än en strukturell åtgärd i 
syfte att utjämna obalanser på marknaden 
vad gäller handeln med utsläppsrätter för 
växthusgaser.

Or. fr

Ändringsförslag 53
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
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Syftet med utsläppshandelssystemet är utsläppsminskning, inte prisbildning. I tider av 
ekonomisk nedgång ingriper kommissionen direkt på marknaden på bekostnad av 
solenergiindustrin och -konsumenterna. 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 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Direktiv 2003/87/EG bör därför
upphävas från och med den 
1 januari 2021.

Or. it

Ändringsförslag 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) På ett mer allmänt plan är det just en 
klimatpolitik som bygger på 
marknadsprinciper, i enlighet med 
Kyotoprotokollet, som har visat sig vara 
ineffektiv, framför allt om de principerna 
inte tillämpas i global skala, och otydlig. 
Unionen bör därför överväga att 
skyndsamt införa alternativa strategier.

Or. it

Ändringsförslag 56
Jo Leinen
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Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag 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 hur många utsläppsrätter för 
växthusgaser som ska auktioneras ut 
under perioden 2013–2020, så att den 
föreslagna akten kan träda i kraft senast i 
juni 2014.

Or. en

Ändringsförslag 57
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Teknik för infångning och lagring av 
koldioxid och utveckling av vissa 
förnybara energikällor är för närvarande 
kostsam  och måste utvecklas ytterligare 
för att bli kostnadseffektiv och billig att 
utnyttja. En reformering av 
utsläppshandelssystemet bör inriktas på 
att stimulera effektivitet och därmed säkra 
de nödvändiga investeringarna i 
forskning och utveckling för att föra ut 
koldioxidsnål teknik på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, 
Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Innan kommissionen lägger fram 
förslag på strukturella åtgärder inför en 
översyn av direktiv 2003/87/EG bör den, 
förutom de åtgärder som föreslås i 
koldioxidmarknadsrapporten från 2012, 
överväga ytterligare åtgärder för att säkra 
att systemet förblir ett helt igenom
marknadsbaserat system. Kommissionen 
bör dessutom föreslå en obligatorisk 
öronmärkning av auktionsintäkterna för 
innovativ miljövänlig teknik. 
Förteckningen över sektorer och 
delsektorer som påverkas av risken för 
koldioxidläckage bör inte anpassas för att 
säkra största möjliga säkerhet för 
industrin.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Det nuvarande låga koldioxidpriset 
beror bland annat på alla olika nationella 
stödsystem för förnybara energikällor som 
är en följd av direktivet om förnybar 
energi. För att öka den långsiktiga 
effektiviteten för EU:s 
utsläppshandelssystem och säkra en 
konsekvent reglering bör kommissionen 
före utgången av 2013 lägga fram förslag 
på strukturer för ett bättre integrerat 
system för att främja förnybara 
energikällor på EU-nivå efter 2020. 
Kommissionen bör också undersöka 
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möjligheterna att inrätta reserver (som 
bygger på NER 300) till stöd för innovativ 
hållbar energiteknik.

Or. en

Ändringsförslag 60
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Alla åtgärder för att förändra 
systemet bör vara utformade så att de ökar 
förtroendet för den långsiktiga stabiliteten
för utsläppstaket och handelssystemet 
samtidigt som det ger marknaden en 
möjlighet att fastställa det pris som ska 
gälla för utsläppsrätterna. Det bör finnas 
bestämmelser och åtgärder som 
garanterar att de direkta intäkterna från 
auktioneringen av utsläppsrätter 
investeras i forskning för att göra 
energisnål teknik billigare.

Or. en

Ändringsförslag 61
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 
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säkerställa en välfungerande marknad.”

Or. el

Motivering

Syftet med utsläppshandelssystemet är utsläppsminskning, inte prisbildning. I tider av 
ekonomisk nedgång ingriper kommissionen direkt på marknaden på bekostnad av 
solenergiindustrin och -konsumenterna. 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 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Systemet för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser i gemenskapen som 
inrättades genom direktiv 2003/87/EG
löper ut den 31 december 2020. 
Direktiv 2003/87/EG ska därför upphöra 
att gälla från och med den 1 januari 2021.

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

Or. it

Ändringsförslag 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

tidsschemat för varje period.”

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 marknadens funktion och därmed strida mot det marknadsbaserade 
utsläppsrättssystemets regler.

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

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

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 läggas 
till:

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

”Om det genom en konsekvensbedömning 
för de enskilda industrisektorerna visar 
sig att man inte förväntar sig att 
anläggningar som löper en avsevärd risk 
för koldioxidläckage kommer att påverkas 
i någon större utsträckning, eller om
kommissionen föreslår politiska åtgärder 
för att kompensera eventuella ökade 
indirekta kostnader får kommissionen vid 
behov anpassa tidsschemat för den period
som anges i artikel 13.1 med början den 
1 januari 2013 för högst 900 miljoner 
utsläppsrätter. Om kommissionen föreslår
att ett antal utsläppsrätter ska hållas inne 
ska den säkerställa att dessa utsläppsrätter 
återinförs linjärt med start året efter den 
tidpunkt som utsläppsrätterna hölls inne. 
Kommissionen får endast göra en enda 
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sådan anpassning före 2020.”

Or. en

Ändringsförslag 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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 läggas till:

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

”Om det genom en konsekvensbedömning 
för de enskilda industrisektorerna visar 
sig att man inte förväntar sig att sektorer 
eller delsektorer som löper en avsevärd 
risk för koldioxidläckage kommer att 
påverkas i någon större utsträckning, 
eller om kommissionen föreslår politiska 
åtgärder för att kompensera eventuella 
ökade indirekta kostnader får 
kommissionen vid behov anpassa 
tidsschemat för den period som anges i 
artikel 13.1 med början den 
1 januari 2013 för högst 900 miljoner 
utsläppsrätter. Kommissionen får endast 
göra en enda sådan anpassning 
före 2020.”

Or. en

Ändringsförslag 66
Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 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.”

”Om det genom en konsekvensbedömning 
för de enskilda industrisektorerna visar 
att man inte förväntar sig att 
anläggningar som löper en avsevärd risk 
för koldioxidläckage kommer att påverkas 
i någon större utsträckning, eller om
kommissionen föreslår politiska åtgärder 
för att kompensera eventuellt ökade 
indirekta kostnader får kommissionen vid 
behov anpassa tidsschemat för den period
som anges i artikel 13.1 med början den 
1 januari 2013 för högst 900 miljoner 
utsläppsrätter.

Om kommissionen föreslår att ett antal 
utsläppsrätter ska hållas inne ska det 
säkerställas att dessa utsläppsrätter 
återinförs linjärt.
Kommissionen får endast göra en enda 
sådan anpassning före 2020.
600 miljoner av de utsläppsrätter som 
hålls inne ska användas för att främja 
demonstrationsprojekt för minskning av 
koldioxid inom energiintensiva sektorer 
(”industriell innovationsfond”). I det 
syftet ska en fond som bygger på 
principerna för NER300 (artikel 10a 8) 
inrättas.
De projekt som ska stödjas av denna 
industriella innovationsfond ska väljas ut 
senast den 31 december 2020.
I det syftet ska kommissionens 
beslut 2010/670/EU1 om kriterier och 
åtgärder för finansiering av kommersiella 
demonstrationsprojekt ändras senast den 
31 december 2015.”
____________
1 EUT L 290, 6.11.2010, s. 39.

Or. en

Motivering
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Om tidsschemat antas kommer intäkterna från ”uppskjutna” utsläppsrätter att användas för 
att hjälpa energiintensiva industribranscher att minska sina koldioxidutsläpp genom att 
inrätta en industriell innovationsfond. Den kommer att utformas som NER300 som redan 
existerar enligt direktivet om handel med utsläppsrätter. Fondens intäkter kommer att 
öronmärkas och kan inte tas i anspråk i ett senare skede.

Ändringsförslag 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Förslag till beslut
Artikel 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 ska vid behov anpassa 
tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad, men 
enbart om följande villkor uppfylls:
a) Det sker en systematisk ekonomisk 
tillväxt i varje enskild medlemsstat på 
minst 1 procent under minst ett år.

b) Energifattigdomen i varje enskild 
medlemsstat får inte överskrida 8 procent
enligt den brittiska modellen för 
energifattigdom.”

Or. en

Ändringsförslag 68
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Artikel 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 ska vid behov anpassa 
tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.
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Om en sådan anpassning resulterar i att 
ett betydande antal utsläppsrätter inte 
auktionerats ut i början av fas 3 i EU:s 
utsläppshandelssystem ska 
utsläppsrätterna användas för att skapa 
en ny reserv som ökar stabiliteten för 
EU:s utsläppshandelssystem och bidrar
till de sociala och kompetensrelaterade 
aspekterna av övergången till ett 
koldioxidsnålt samhälle.”

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 69
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 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 kan i undantagsfall
anpassa tidsschemat för den period som 
avses i artikel 13.1 och som inleds den 
1 januari 2013 för att säkerställa en 
välfungerande marknad. Kommissionen 
får endast genomföra en enda sådan 
anpassning under ovan nämnda period.”

Or. fr
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Ändringsförslag 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Förslag till beslut
Artikel 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 i undantagsfall
anpassa tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.
Under den period som anges i artikel 13.1 
får kommissionen genomföra högst en 
sådan anpassning.”

Or. en

Motivering

Text nr 6705 av den 22 februari 2013 från rådets ordförandeskap.

Ändringsförslag 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den 30 juni 2015 ska 
kommissionen lägga fram en studie för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförbarheten och kostnads/nytto-
förhållandet för en klimatpolitik som 
bygger på andra instrument än 
marknadens mekanismer, inklusive 
inrättandet av en koldioxidskatt som tas ut 
vid unionens gränser.

Or. it

Ändringsförslag 72
Chris Davies
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Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Kommissionen ska uppmuntras att lägga 
fram förslag om ändring av artikel 10a 8 i 
direktiv 2003/87/EG för att utvidga EU:s 
befintliga finansieringsmekanism (NER 
300) för utveckling av innovativ 
koldioxidsnål teknik, och även utnyttja 
den för innovationer som kan sänka de
energiintensiva industriernas kostnader 
och koldioxidutsläpp.
Mekanismen ska finansieras genom 
försäljning av vissa eller samtliga av de 
utsläppsrätter som genom detta beslut 
tillfälligt hålls inne från EU:s 
utsläppshandelssystem. Det tillgängliga 
finansiella stödet ska ha fördelats före 
utgången av fas 3 år 2020.

Or. en

Motivering

Den nuvarande finansieringsmekanismen NER 300 uppkom genom försäljningen av 
300 miljoner utsläppsrätter från utsläppshandelssystemet och stöder utvecklingen av ett stort 
antal innovativa projekt inom förnybar energi. Försäljningen av innehållna utsläppsrätter 
kan bidra med ytterligare finansiering och detta bör utökas till att främja tekniska 
innovationer som kan bli till nytta för energiintensiva industrier. En sådan försäljning skulle 
tillfälligt sänka koldioxidpriset samtidigt som det garanterar att utsläppsrätterna permanent 
undantas från EU:s utsläppshandelssystem.

Ändringsförslag 73
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Kommissionen ska vid behov lägga fram 
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ett reviderat förslag i syfte att
a) ändra artikel 9 i direktiv 2003/87/EG 
för att göra klart att den linjära 
reduktionsfaktorn på 1,74 procent per år 
även kommer att gälla efter 2020; en 
konsekvensbedömning av de olika 
alternativen som omfattar olika 
ekonomiska sektorer och affärsscenarier 
ska genomföras och vid behov ska en 
ytterligare åtstramning av systemet 
övervägas för att uppnå EU:s långsiktiga 
mål för övergången till ett koldioxidsnålt 
samhälle till 2050 och därefter; läget på 
den internationella koldioxidmarknaden 
och frågan om koldioxidläckage ska 
beaktas i konsekvensbedömningen,
b) ändra artikel 10 i direktiv 2003/87/EG 
för att införa en ”efterhandsmekanism” i 
systemet genom vilken utfärdandet av 
utsläppsrätter under taket justeras genom 
att beakta aktivitetsnivån i varje fas av 
konjunkturcykeln; förslagen ska omfatta 
en ”koldioxidbank” där överskjutande 
utsläppsrätter kan sättas in och från 
vilken utsläppsrätter kan tas ut; om en 
sådan ”koldioxidbank” inrättas ska 
tydliga regler utarbetas för när och hur 
utsläppsrätter får sättas in och tas ut,
c) ändra artikel 10.3 i direktiv 2003/87/EG 
för att se till att alla intäkter som 
uppkommer genom auktioneringen av 
utsläppsrätter används för investeringar i 
forskning och utveckling om
koldioxidsnål teknik.

Or. en

Ändringsförslag 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag



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

SV

Artikel 1a
Detta beslut träder i kraft samma dag som 
det antas.

Or. en

Motivering

Text nr 6705 av den 22 februari 2013 från rådets ordförandeskap.


