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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 
2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av 
utsläppsrätter för växthusgaser
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0416),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0203/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
...1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om en färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 20503,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C ….
2 EUT C ….
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0086.
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I sin resolution av den 15 mars 2012 
om en färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050 
(2011/2095(INI))1 uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att 
vidta åtgärder för att rätta till 
utsläppshandelssystemet på de punkter 
där det misslyckats för att få det att 
fungera som det var avsett från början, 
och att, innan den tredje handelsperioden 
påbörjas, vid behov ändra den förordning 
som antagits i enlighet med artikel 10.4 i 
direktiv 2003/87/EG för att genomföra 
lämpliga åtgärder, bland annat genom att 
eventuellt hålla inne så många 
utsläppsrätter som behövs för ändamålet.
______________
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I slutet av 2011 hade ett överskott på 
955 miljoner utsläppsrätter ackumulerats. 
Detta överskott kommer antagligen att 
öka om inga strukturella åtgärder vidtas 
beträffande EU:s utsläppshandelssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 4

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. 
Kommissionen bör kunna göra endast en 
sådan anpassning, och då endast under 
den åttaårsperiod som inleds den 
1 januari 2013.

Or. en

Ändringsförslag 5

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

(2a) En anpassning av tidsschemat för 
auktioner bör betraktas som en kortsiktig 
åtgärd snarare än som en strukturell 
åtgärd för att komma åt obalanser i 
EU:s utsläppshandelssystem, och bör inte 
undergräva stabiliteten och 
förutsebarheten i EU:s 
utsläppshandelssystem.

Or. en

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”Kommissionen får, under särskilda 
omständigheter, 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 göra en sådan 
anpassning.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Ikraftträdande
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Detta beslut träder i kraft den tredje 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en
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MOTIVERING

EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett viktigt verktyg för att minska EU:s 
industriutsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den andra handelsperioden inleddes 2008 
har utsläppen minskat med över 10 %. Den ursprungliga tanken var att inrätta en 
marknadsbaserad åtgärd som skulle stimulera koldioxidpriset, vilket på ett positivt sätt skulle 
påverka investeringar i koldioxidsnål teknik och förnybar energi, vilket i sin tur skulle minska 
utsläppen. De minskade utsläppen under den andra handelsperioden kan dock till stor del 
tillskrivas den ekonomiska nedgången som har lett till en minskad ekonomisk verksamhet och 
produktion, vilket framgår i kommissionens rapport om tillståndet för den europeiska 
koldioxidmarknaden 2012. 

Trots att utsläppen har minskat sedan EU:s utsläppshandelssystem startade uppvisar systemet 
för närvarande stora obalanser. Dagens ekonomiska kris i kombination med ett betydande 
inflöde av externa tillgodohavanden för utsläppsminskningar från mekanismen för en ren 
utveckling liksom ett antal bestämmelser som rör övergången till den tredje handelsperioden 
(2013–2020) har lett till ett betydande överskott av utsläppsrätter. I slutet av 2011 uppgick 
överskottet till 955 miljoner utsläppsrätter, och detta överskott förväntas öka. Eftersom 
utbudet av utsläppsrätter är betydligt större än efterfrågan har koldioxidpriset minskat från 
cirka 30 euro/ton koldioxid till cirka 7 euro/ton koldioxid.

Detta sänkta koldioxidpris räcker inte för att öka hållbar vetenskaplig och teknisk innovation i 
tillräcklig grad, och har därför bidragit till att incitamenten för att investera i koldioxidsnål 
teknik har minskat och risken för att unionen ska fastna i koldioxidintensiva infrastrukturer 
har ökat. För att komma till rätta med de nuvarande obalanserna i EU:s utsläppshandelssystem 
föreslår föredraganden både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Syftet med utkastet till 
kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 är framför allt att 
fastställa de volymer utsläppsrätter för växthusgaser som ska auktioneras ut 2013–2020 (det 
så kallade senarelagda kommittéförfarandet), vilket innebär att utkastet tillhör kategorin 
kortsiktiga åtgärder, medan rapporten om tillståndet för den europeiska koldioxidmarknaden 
2012 innehåller möjliga strukturella åtgärder (långsiktiga).

Betänkandet syftar till att klargöra bestämmelserna om tidsschemat för auktioner enligt 
direktiv 87/2003/EG. Föredragande anser att kommissionen bör kunna anpassa det tidsschema 
för auktioner som antas i enlighet med artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG. Sådana åtgärder bör 
dock endast kunna antas under särskilda omständigheter, som kan sägas råda för EU:s system 
för handel med utsläppsrätter just nu. Dessutom får stabiliteten och förutsebarheten i EU:s 
utsläppshandelssystem inte undergrävas, och föredraganden föreslår därför att beslutet om att 
anpassa tidsschemat för auktioner endast verkställs en gång under utsläppshandelssystemets 
tredje handelsperiod. I detta avseende bör förslaget om denna kortsiktiga åtgärd inte betraktas 
som en lösning på den nuvarande obalansen, utan snarare som ett sätt att garantera ett stabilt 
utsläppshandelssystem fram till dess att långsiktiga strukturella åtgärder vidtas.


