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B7-0000/2013

Europa-Parlamentets beslutning om situationen på det europæiske kulstofmarked i 
2012
(2013/0000(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forespørgsel til Kommissionen om situationen på det europæiske 
kulstofmarked i 2012 (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– der henviser til Kommissionens rapport med titlen "Situationen på det europæiske 
kulstofmarked i 2012"1,

– der henviser til 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/EF2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse (COM(2010)265) med titlen "Analyse af 
mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af 
risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder", 

– der henviser til den 15. partskonference (COP15) under UNFCCC og den femte samling i 
den partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen 
(COP/MOP5), som afholdtes i København den 7.-18. december 2009, samt til 
Københavnsaftalen,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/101/EF af 27. oktober 2004 
om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet, for så vidt angår Kyoto-protokollens 
projektmekanismer3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om 
ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for 
handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 
2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter 
i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig fravigelse fra 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter 

                                               
1 COM(2012)0652.
2 EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.
3 EUT L 338 af 13.11.2004, s. 18.
4 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63.
5 EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3.
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for drivhusgasemissioner i Fællesskabet1,

– der henviser til EU's klima- og energipakke fra december 2008, 

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 20502,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2012 om energikøreplanen 2050, en fremtid 
med energi3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF er indført 
en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Den Europæiske Union med 
henblik på at fremme reduktionen af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og 
økonomisk effektiv måde;

B. der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 5, og artikel 29 i direktiv 
2003/87/EF skal overvåge det europæiske kulstofmarkeds funktion og hvert år forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om kulstofmarkedets funktion, herunder 
gennemførelsen af auktionerne, likviditeten og handlede kvotemængder; 

C. der henviser til, at medlemsstaterne, energisektoren, industrisektoren og borgerne for at 
forbedre visheden og stabiliteten i forbindelse med planlægningen af langsigtede 
investeringer skal have en klar opfattelse af EU's klima- og energipolitikkers kurs, 
herunder milepæle og målsætninger for 2030; 

D. der henviser til, at strukturforanstaltninger er nødvendige for at imødegå den aktuelle 
markedsuligevægt i EU's emissionshandelssystem (ETS);

1. anerkender Kommissionens rapport om situationen på det europæiske kulstofmarked i 
2012, som indeholder muligheder med hensyn til strukturforanstaltninger for at styrke 
ETS og gøre ordningen mere effektiv;

2. opfordrer Kommissionen til ved førstkommende lejlighed at forelægge forslag til 
lovgivning for at styrke ETS; 

3. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at forelægge forslag til lovgivning om en 
klima- og energipolitik frem til 2030 for Unionen; mener, at disse lovgivningsmæssige 
forslag bør være i overensstemmelse med en omkostningseffektiv kurs hen imod 
opfyldelse af EU's emissionsreduktionsmål for 2050; 

Situationen på kulstofmarkedet

4. bemærker, at fase 3 i ETS fra 1. januar 2013 er blevet gennemført under en ny opbygning, 
herunder gennem anvendelsen af et kvoteloft for hele EU, auktionering som 
standardsystem til tildeling af kvoter, harmoniserede regler for gratistildeling, strengere 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.
3 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2013)0088.
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regler for tilladte typer af internationale kreditter og ét elektronisk register for hele 
Unionen;

5. bemærker, at ETS er et likvidt marked med en velfungerende infrastruktur, og følgelig 
fungerer ordningen rent teknisk som udformet; bemærker, at målsætningen om reduktion 
af drivhusgasudledningerne med 20 % inden 2020 vil blive opfyldt;

6. påpeger, at visse medlemsstaters overdrevne tildeling af kvoter til visse sektorer, 
nedgangen i industriproduktionen som følge af den økonomiske krise sammen med 
midlertidige foranstaltninger i forbindelse med overgangen til fase 3 i ETS og 
tilstrømningen af internationale kreditter har medført en opbygning af et overskud af 
kvoter på markedet; bemærker, at fase 2 og 3 i ETS er forbundet, hvilket medfører, at 
overskuddet af kvoter vil påvirke ETS i mange år;

7. minder om, at der i slutningen af 2012 var et overskud på næsten to milliarder kvoter i 
ETS, og at dette overskud vil vokse, hvis der ikke træffes strukturelle foranstaltninger; 

8. påpeger, at et så betydeligt overskud af kvoter fører til en lavere kulstofpris end oprindelig 
forudset, hvilket mindsker incitamenterne til at investere i kulstoffattige teknologier og 
øger risikoen for at låse Unionen fast i en kulstofintensiv infrastruktur; erkender, at 
overgangen til en kulstoffattig økonomi udgør en stor udfordring, navnlig for 
energiintensive industrier, men at der ikke bliver truffet innovative foranstaltninger på 
grund af de lave kulstofpriser;

Strukturelle foranstaltninger 

9. erkender, at ETS for øjeblikket er det vigtigste, men ikke det eneste instrument til 
reduktion af drivhusgasser fra industrien og fremme af investeringer i sikre og 
bæredygtige lavemissionsteknologier; 

10. bemærker, at en strukturel forbedring af ETS er nødvendig for at øge ordningens 
mulighed for at reagere på økonomiske tilbageslag og opsving, genoprette 
investorsikkerheden og styrke markedsbaserede incitamenter til investering i og brug af 
lavkulstofteknologier; minder om behovet for et forudsigeligt og pålideligt system på lang 
sigt; 

11. erkender, at ETS er stødt på problemer, som ikke oprindelig var forudset, og at det 
overskud af kvoter, som er ved at ophobe sig, vil mindske incitamentet til at fremme 
lavemissionsinvesteringer i mange år fremover; bemærker, at dette udgør en trussel mod 
ETS' effektivitet som EU's vigtigste instrument til at nedbringe emissioner på en måde, 
der sikrer ensartede vilkår for konkurrerende teknologier, som giver virksomhederne et 
spillerum til at udvikle deres egen strategi for modvirkning af klimaændringer, og som 
omfatter særlige foranstaltninger til bekæmpelse af CO2-udflytning;

12. opfordrer Kommissionen til at vedtage foranstaltninger til afhjælpning af manglerne ved 
ETS, således at det kan komme til at fungere som oprindelig planlagt; foreslår, at disse 
foranstaltninger kan omfatte:

a) fremlæggelse hurtigst muligt af en rapport til Parlamentet og Rådet, som bl.a. skal 
undersøge virkningerne på incitamenterne til at investere i lavemissionsteknologi og 
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risikoen for CO2-udflytning

b) fremsættelse af et lovforslag ved først givne lejlighed om ændring af kravet om en 
årlig lineær nedskæring på 1,74 %, således at det bliver muligt at opfylde 
emissionsreduktionsmålet for 2050 

c) yderligere forbedring af anvendelsen af kompensationsmekanismer, f.eks. ved at 
begrænse adgangen til kompensationer, der indebærer subsidiering af EU's industrielle 
konkurrenter, f.eks. på HFC-området

d) gennemførelse og offentliggørelse af en vurdering af værdien af at fastsætte en 
limiteret pris ved auktionering af kvoter 

e) foranstaltninger til at øge inputtet af relevante oplysninger i og gennemsigtigheden af 
ETS-registret for at muliggøre mere effektiv overvågning og evaluering;

Den internationale dimension

13. påpeger, at strukturreformer til oprettelse af et velfungerende ETS er afgørende for at 
fastholde EU's lederskab inden for klimaændringer, og at adskillige lande såsom Kina og 
Australien gennemfører eller udarbejder lovgivning for at indføre deres egne 
emissionshandelssystemer med ETS som forbillede; minder i denne forbindelse om, at 
EU's klimapolitiks troværdighed er truet uden et stabilt og forudsigeligt 
emissionshandelssystem; 

14. opfordrer EU og EU's partnere til inden for den nærmeste fremtid at finde frem til den 
mest effektive måde til at fremme forbindelser mellem ETS og andre handelsordninger 
med henblik på at skabe et globalt CO2-marked og sikre større mangfoldighed i 
reduktionsmulighederne, forbedre størrelsen af og likviditeten på markedet, 
gennemsigtigheden heraf og i sidste ende en mere effektiv ressourcefordeling;

CO2-udflytning

15. bemærker, at den bedste beskyttelse mod risikoen for CO2-udflytning vil være en effektiv 
global indsats, og at der er behov for at udvise årvågenhed med henblik på at fastholde et 
stærkt industrielt grundlag i Europa;

16. bemærker, at enhver strukturel ændring af ETS vil kræve en omfattende vurdering af 
miljømæssige, økonomiske og sociale indvirkninger samt af indflydelsen på 
lavkulstofinvesteringer, elpriser og på energiintensive industriers konkurrenceevne, især 
hvad angår risikoen for CO2-udflytning;

17. understreger, at en del af auktionsindtægterne fra ETS med henblik på at mindske den 
potentielle risiko for CO2-udflytning kan øremærkes til kapitalintensive investeringer i 
banebrydende teknologier i energiintensive sektorer eller til at fremme andre 
jobskabelsestiltag;

°

°         °
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18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


