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PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om 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
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0416),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, st. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0203/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af …1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af …2,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 20503,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

                                               
1 EUT C … af …, s. ….
2 EUT C … af …, s. ….
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I sin udtalelse af 15. marts 2012 om 
en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 
2050 (2011/2095(INI))1 opfordrede 
Europa-Parlamentet Kommissionen til at 
vedtage foranstaltninger til at udbedre 
manglerne i Den Europæiske Unions 
emissionshandelssystem (ETS) for at få 
det til at fungere som oprindeligt planlagt 
og om fornødent tilpasse forordningen, 
vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 4, i 
direktiv 2003/87/EF, inden starten på den 
tredje handelsperiode med henblik på at 
gennemføre passende foranstaltninger, 
herunder eventuelt tilbageholdelse af den 
fornødne mængde kvoter.
______________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) 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.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) 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 at låse Unionen fast i en 
kulstofintensiv infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 4

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. 
Kommissionen bør ikke kunne foretage 
mere end én sådan ændring og kun i løbet 
af en periode på otte år, begyndende den 
1. januar 2013.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)
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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's 
emissionshandelsordning, og bør ikke 
undergrave stabiliteten og 
forudsigeligheden af EU's 
emissionshandelsordning.

Or. en

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen kan under ganske særlige 
omstændigheder justere tidsplanen for den 
i artikel 13, stk. 1, omtalte periode, der 
begynder den 1. januar 2013 for at sikre et 
velfungerende marked. Kommissionen 
foretager ikke mere end én sådan 
justering.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Ikrafttræden
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Denne afgørelse træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Unions emissionshandelsordning (EU ETS) er et vigtigt redskab til at 
reducere de industrielle emissioner i EU på en omkostningseffektiv måde. Siden begyndelsen 
af den anden handelsperiode i 2008 er emissionerne blevet reduceret med mere end 10 %. 
Den oprindelige politiske intention var at oprette en markedsbaseret foranstaltning, der ville 
stimulere kulstofprisen og dermed indvirke positivt på investeringen i kulstoffattig teknologi 
og vedvarende energi, hvilket igen ville medføre en reduktion af emissionerne. Reduktionen 
af emissioner i den anden handelsperiode kan imidlertid i vid udstrækning tilskrives den 
økonomiske afmatning, som har medført formindskede økonomiske aktiviteter og 
formindsket produktion, som angivet i Kommissionens rapport om status for det europæiske 
kulstofmarked i 2012. 

På trods af at der er sket en reduktion af emissionerne siden starten på EU ETS, står 
ordningen i øjeblikket over for alvorlige ubalancer. Den nuværende økonomiske krise har 
kombineret med en betydelig tilstrømning af eksterne emissionsreduktionskreditter fra CDM-
mekanismen (CDM) samt en række lovgivningsmæssige bestemmelser vedrørende 
overgangen til den tredje handelsperiode (2013-2020) ført til et betydeligt overskud af kvoter. 
Ved udgangen af 2011 havde der samlet sig et overskud på 955 mio. kvoter, og tallet 
forventes at stige. Da udbuddet af kvoter langt overskrider efterspørgsel, er kulstofprisen 
faldet fra omkring 30 EUR/ton CO2 til omkring 7 EUR/ton CO2.

Dette fald i kulstofprisen er uhensigtsmæssig i forhold til at fremme tilstrækkelig bæredygtig 
videnskabelig og teknologisk innovation, og medvirker således til at mindske incitamentet til 
at investere i kulstoffattige teknologier og forøge risikoen for at fastlåse Den Europæiske 
Union i kulstofintensive infrastrukturer. For at løse de aktuelle ubalancer i EU ETS foreslår 
ordføreren at vedtage såvel kortsigtede som langsigtede foranstaltninger. Mens udkastet til 
Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010, der navnlig 
vedrører bestemmelse af, hvor mange drivhusgasemissionskvoter, der skal auktioneres i 2013-
2020 (den såkaldte "backloading"-komitologiforanstaltning), hører til førstnævnte kategori, 
skitserer rapporten om situationen på det europæiske kulstofmarked i 2012 mulige strukturelle 
tiltag.

Formålet med denne rapport er at afklare de lovgivningsmæssige bestemmelser om timingen 
af auktioner over kvoter som fastsat i direktiv 87/2003/EF. Ordføreren mener, at 
Kommissionen bør være i stand til at justere den auktionstidsplan, der vedtages i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF. Dog bør vedtagelsen af sådanne foranstaltninger 
begrænses til ekstraordinære omstændigheder, såsom dem, EU ETS nu står over for. Desuden 
foreslår ordføreren for at sikre, at stabiliteten og forudsigeligheden af EU ETS ikke 
undergraves, at beslutningen om at justere auktionstidsplanen kun gennemføres én gang i 
løbet af den tredje handelsperiode af EU ETS. I denne forbindelse bør den foreslåede 
kortsigtede foranstaltning ikke ses som en løsning på de aktuelle ubalancer, men snarere som 
en mulighed, der sikrer stabiliteten af EU ETS, indtil de nødvendige langsigtede 
strukturforanstaltninger er vedtaget.


