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Ændringsforslag 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. en

Ændringsforslag 2
Robert Goebbels

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. fr

Begrundelse

Markedet for emissionshandel er et kunstigt marked, hvor man i virkeligheden sælger "varm 
luft". Det er til skade for den europæiske industri og en velsignelse for de finansielle 
markeder, som her kan anvende alle deres spekulative instrumenter på grænsen til bedrageri. 
Efter Doha er det kun Europa, der stadig tror på at kunne udøve indflydelse på klimaet 
gennem "markedet".

Ændringsforslag 3
Bernd Lange

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 (nyt)
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. forkaster Kommissionens forslag.

Or. de

Begründung

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Ændringsforslag 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 2,

Or. en

Begrundelse

En ændring af tidsplanen for markedets funktion har en betydelig indflydelse på 
medlemsstaternes valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning af 
deres energiforsyning. Det korrekte retsgrundlag bør være artikel 192, stk. 2 i TEUF.

Ændringsforslag 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Betragtning 1
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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 præciserer ikke, hvordan 
de mængder af drivhusgasemissionskvoter, 
der skal auktioneres, skal fordeles over 
handelsperioden, hvorimod det bl.a.
præciseres i artikel 9 i direktivet, at den 
samlede kvotemængde i Fællesskabet, der 
udstedes hvert år begyndende i 2013, bør 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden fra 2008 til 2012; Mængden bør 
nedsættes med en lineær faktor på 1,74 % 
i forhold til den gennemsnitlige samlede 
årlige mængde kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder i henhold til 
Kommissionens beslutninger om deres 
nationale tildelingsplaner for perioden fra 
2008 til 2012.

Or. en

Ændringsforslag 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 præciserer ikke, hvordan 
de mængder af drivhusgasemissionskvoter, 
der skal auktioneres, skal fordeles over 
handelsperioden, hvorimod det i direktivets 
artikel 9 fastsættes, at mængden bør 
nedsættes med en lineær faktor på 1,74 % 
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i forhold til den gennemsnitlige samlede 
årlige mængde kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder.

Or. en

Begrundelse

For at genskabe tilliden til emissionshandelsordningen som markedsbaseret ordning bør det 
gøres klart, at back-loading udelukkende er en engangs- og undtagelsesforanstaltning.

Ændringsforslag 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I betragtning 13 i direktiv 
2009/29/EF præciseres formålet med den 
lineære faktor, der er fastsat i artikel 9 i 
direktiv 2003/87/EF , som er at sikre, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig reduktion af 
emissionerne med tiden og at 
fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om 
en samlet emissionsreduktion på mindst 
20 % frem til 2020.

Or. en

Ændringsforslag 8
Holger Krahmer

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I overensstemmelse med artikel 2, 
stk. 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 
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28. juni 1999, kan forskriftsproceduren 
med kontrol kun anvendes med henblik 
på at ændre ikke-væsentlige bestemmelser 
i retsakten. I overensstemmelse med 
direktiv 2003/87, artikel 9, fastsætter 
Kommissionen den absolutte årlige 
kvotemængde i Fællesskabet. 
Kommissionen har ingen skønsbeføjelse 
med hensyn til den absolutte 
kvotemængde, og artikel 10 i direktiv 
2003/87 fastsætter auktionering af 
kvoterne på grundlag af den absolutte 
kvotemængde, der fastsættes under 
proceduren i artikel 9 i samme direktiv. 
Auktionsprocessen er udformet for at 
ændre ikke-væsentlige dele af direktiv 
2003/87/EF. Kommissionens forslag om 
at ændre første afsnit af artikel 10, stk. 4 i 
direktiv 2003/87, nemlig fastsættelsen af 
de relevante rettelser til årlige mængder 
af emissionshandelskvoter, der skal 
auktioneres i 2013- 2020, er nærmere et 
indgreb i de grundlæggende 
bestemmelser, der er fastsat i artikel 9 i 
direktiv 2003/87. Et sådant indgreb kan 
kun gennemføres efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og kan ikke 
betragtes som en ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i retsakten. Der 
kan derfor ikke træffes beslutning om 
sådanne rettelser efter udvalgsproceduren 
(forskriftsmæssig procedure med kontrol) 
som foreslået af Kommissionen, idet der 
kræves en lovgivningsmæssig retsakt, der 
vedtages af både Europa-Parlamentet og 
Rådet efter forslag fra Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

En ændring af tidsplanen ville være en væsentlig ændring af basisretsakten, eftersom denne 
ifølge den proportionelle konsekvensanalyse af ændring af forordning (EU) nr. 1031/2 010 
ville påvirke priserne på certifikater. 
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Ændringsforslag 9
Holger Krahmer

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I henhold til artikel 1 i direktiv 
2003/87/EF blev Unionens 
emissionshandelsordning fastlagt med 
henblik på at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde.

Or. en

Begrundelse

Det lofts- og handelsbaserede system (cap and trade), garanterer, at de fastsatte mål om 
emissionsreduktion opnås på omkostningseffektiv måde. Det er loftet, der sikrer, at 
emissionsreduktionerne opnås, ikke prisen.

Ændringsforslag 10
Holger Krahmer

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Kommissionens meddelelse "En 
stærkere europæisk industripolitik for 
vækst og økonomisk genopretning" 
(COM(2012)582) 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 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 
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konkluderer derfor at "Ved fastlæggelsen 
af fremtidens energipolitikker bør man 
nøje overveje, hvordan energiprisen i 
Europa påvirkes".

Or. en

Begrundelse

Det lofts- og handelsbaserede system (cap and trade) garanterer, at de fastsatte mål om 
emissionsreduktion opnås på omkostningseffektiv måde. Det er dette loft, der sikrer, at 
emissionsreduktionerne opnås, ikke prisen. Høje priser resulterer blot i økonomiske 
forvridninger og truer den europæiske industris konkurrenceevne.

Ændringsforslag 11
Paul Rübig

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 opfordres til 
at undersøge følgende omstændigheder,
inden den under exceptionelle 
omstændigheder overvejer at ændre 
auktionstidsplanen i henhold til artikel 10, 
stk. 4, i direktiv 2003/87/EF

1. Det bør undersøges om en sådan 
tilpasning er forenelig med 
Kommissionens mål om 
genindustrialisering, ifølge hvilke 
industrien skal udgøre 20 % af Unionens 
BNP senest i 2020.
2. Det bør sikres, at tidsplanen for 
auktioner kun tilpasses, hvis der er risiko 
for at målet om at reducere 
drivhusgasemissioner med 20 % inden 
2020 ikke kan nås.
3. Inden et sådant alvorligt indgreb 
overvejes bør der gennemføres en 
konsekvensanalyse med henblik på at 
undersøge indvirkningerne på 
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konkurrenceevne og beskæftigelse. Det 
bør i overensstemmelse med initiativet om 
intelligent regulering sikres, at der 
gennemføres såkaldte 
konkurrenceevnetests. 
4. Der bør ligeledes anvendes SMV-tests 
med henblik på at undersøge 
indvirkningen af tilpasningen på små og 
mellemstore virksomheder.
5. I denne forbindelse bør det også 
undersøges, hvilke former for støtte og 
subventioner, der skader CO2-balancen, 
og hvilke former, der har en positiv 
indflydelse, for at vurdere om en ændring 
af direktivet vil forbedre CO2-balancen 
eller om der er andre muligheder for at 
gribe ind på andre områder.
6. Hvis auktionstidsplanen efter grundig 
gennemgang alligevel skal ændres ved en 
ændring af kvotemængder, der skal 
auktioneres, bør et sådant indgreb ikke 
efterfølges af en permanent udeladelse af 
kvoter eller medføre en tilpasning af den 
maksimale emissionsgrænseværdi, der er 
fastsat for 2020. Med henblik på at 
kompensere for de markedsforstyrrelser, 
der kan opstå som følge af dette, bør det 
desuden sikres, at listen over 
kulstoflækagesektorer ikke forkortes. 

Or. de

Ændringsforslag 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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 

(2) Af hensyn til klarheden bør der i 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF
tilføjes en henvisning til artikel 9 i samme 
direktiv.
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ændre auktionstidsplanen i henhold til
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 13
Holger Krahmer

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 ikke er 
beføjet til under exceptionelle 
omstændigheder at ændre 
auktionstidsplanen i henhold til artikel 10, 
stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

Or. de

Begrundelse

Den europæiske emissionshandelsordning blev indført for at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv måde. Den nuværende tidsplan for auktion 
sikrer forudsigelighed og planlægning og gør det muligt at nå CO2-reduktionsmålene inden 
2020. Ændringer af tidsplanen ville forstyrre et velfungerende marked og dermed stride imod 
de markedsbaserede emissionshandelsbestemmelser.

Ændringsforslag 14
Konrad Szymański

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 

(2) Af hensyn til retssikkerheden og 
forudsigeligheden på markedet bør det 
præciseres, at Kommissionen, for at sikre 
et velfungerende marked og forebygge 
uforholdsmæssige store prisudsving, er 
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ændre auktionstidsplanen i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

beføjet til under exceptionelle 
omstændigheder at ændre 
auktionstidsplanen i henhold til artikel 10, 
stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 foranstaltning kan 
begrundes ved en konsekvensanalyse, der 
påviser, at Unionen under
fællesskabsordningen risikerer ikke at nå 
en emissionsreduktion i 2020 på 21 % 
under de rapporterede 2005-niveauer, og 
at foranstaltningen ikke får væsentlig 
indvirkning på kulstoflækagen. 
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

Begrundelse

For at genskabe tilliden til emissionshandelsordningen som markedsbaseret ordning bør det 
gøres klart, at back-loading udelukkende er en engangs- og undtagelsesforanstaltning.

Ændringsforslag 16
Judith A. Merkies
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Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Kommissionen bør inden den 
31. april 2013 under hensyntagen til de 
underliggende forudsætninger og 
omstændigheder på medlemsstatsplan 
forelægge rettidige og 
omkostningseffektive politikforslag 
vedrørende levering af reduktionerne i 
2050-køreplanen for en 
lavemissionsøkonomi for perioden frem til 
2030, herunder et strategialternativ med 
henblik på at ændre køreplanen for 
lineær reduktion i Unionens 
emissionshandelsordninger frem til 2030 
og omfatte et konsekvent mål for 
vedvarende energi fra 2030.

Or. en

Begrundelse

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Ændringsforslag 17
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Ud over denne afgørelse og på grund 
af nødvendigheden af at opretholde 
effektiviteten og 
investeringsincitamenterne ved Unionens 
emissionshandelsordninger er det 
nødvendigt hurtigst muligt at vedtage 
strukturforanstaltninger for at reformere 
ordningen med henblik på permanent at 
tilbagetrække 1,4 mia. kvoter fra de 
auktioner, der er planlagt for årene 2015, 
2016 og 2017.

Or. en

Ændringsforslag 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Hvis Kommissionen beslutter 
midlertidigt at tilbageholde et vist antal 
kvoter, bør den sikre, at disse kvoter 
genindføres lineært på markedet fra og 
med året efter den pågældende 
markedsintervention.

Or. en

Begrundelse

Den "teoretiske" hensigt om at tilbageholde et antal kvoter i de første tre år og at genindføre 
dem på markedet i de sidste to år ville være i strid med bestemmelserne i artikel 9. Derfor bør 
det i det mindste præciseres, at et lineært fald forsætter efter interventionen.

Ændringsforslag 19
Holger Krahmer



AM\921553DA.doc 15/31 PE501.951v01-00

DA

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 
emissionshandelsordninger.

Or. en

Begrundelse

Det lofts- og handelsbaserede system (cap and trade), garanterer, at de fastsatte mål om 
emissionsreduktion opnås på omkostningseffektiv måde. Det er dette loft, der sikrer, at 
emissionsreduktionerne opnås, ikke prisen.

Ændringsforslag 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kommissionen vil ud over denne 
beslutning medtage forslag til 
gennemførelse af en mere dynamisk 
tilgang til tildeling af kvoter i den næste 
revision af Unionens 
emissionshandelsordning. Denne tilgang 
bør baseres på tidligere 
produktionsfaktorer snarere end tidligere 
referenceperioder, som har bevirket, at 
Unionens emissionshandelsordning ikke 
har kunnet tilpasses økonomiske op- og 
nedgange. Tildelingssystemet sikrer de 
absolutte reduktioner i hele perioden, men 
muliggør samtidig efterfølgende 
tilpasninger med henblik på at undgå 
behovet for yderligere interventioner fra 
Kommissionen, såsom at mindske 
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overtildeling samt ubegrundede 
underskud af kvoter. 

Or. en

Begrundelse

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Ændringsforslag 21
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Med henblik på at opnå en 
omkostningseffektiv udvikling mod Det 
Europæiske Råds mål om at reducere 
drivhusgasemissioner med 80-95 % inden 
2050 er det nødvendigt at justere den i 
direktiv 2003/87/EF fastsatte lineære 
faktor.

Or. en

Ændringsforslag 22
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I betragtning af nødvendigheden af 
at bibeholde incitamenterne for Unionens 
emissionshandelsordning og for at gøre 
den mere effektiv og genoprette 
ambitionsniveauet fra det tidspunkt, hvor 
klimapakken blev vedtaget, er det 
nødvendigt permanent at tilbageholde 
1,4 mia. kvoter fra de auktioner, der er 
planlagt for årene 2015, 2016 og 2017.

Or. en

Ændringsforslag 23
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel -1 (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
I artikel 9 i direktiv 2003/87/EF indsættes 
følgende stykke efter andet afsnit:
"Fra 2014 skal den lineære 
reduktionsfaktor være 2,5 %."

Or. en

Ændringsforslag 24
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel -1 a (ny)
2003/87/EC
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)



PE501.951v01-00 18/31 AM\921553DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1a
I artikel 10 i direktiv 2003/87/EF 
indsættes følgende stykke:
"2a. Som en engangsundtagelse til stk. 1 
tilbageholdes i alt 1,4 mia. fra det antal 
kvoter, der skal auktioneres for årene 
2015, 2016 og 2017 med forbehold af 
stk. 2, litra b."

Or. en

Ændringsforslag 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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."

Når en konsekvensanalyse viser, at 
Unionen ikke er ikke er på vej til at nå en 
emissionsreduktion i 2020 i 
fællesskabsordningen, som krævet i dette 
direktiv og at indvirkningen på 
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installationer, der er udsat for væsentlig 
risiko for kulstoflækage er begrænset, kan
Kommissionen om nødvendigt justere
tidsplanen for den periode, der henvises til 
i artikel 13, stk. 1, som begynder den 1. 
januar 2013, med et maksimalt antal på 
900 mio. kvoter. Når Kommissionen 
foreslår at tilbageholde et antal kvoter, 
sikres det, at disse kvoter ikke genindføres 
på en lineær måde. Kommissionen 
foretager ikke mere end én sådan 
justering.

Or. en

Ændringsforslag 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
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."

Forordningen følger andre bestemmelser 
i dette direktiv, navnlig bestemmelserne i 
artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.
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Ændringsforslag 28
Konrad Szymański

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 ganske særlige 
omstændigheder foreslå en justering af
tidsplanen for den i artikel 13, stk. 1, 
omtalte periode, der begynder den 1. 
januar 2013 for at sikre et velfungerende 
marked. Kommissionen foreslår højst én 
sådan justering og først efter høring af de 
berørte parter.
For at sikre at auktionerne er 
forudsigelige, især hvad angår de 
anslåede kvotemængder i 
overensstemmelse med dette stykke, er 
enhver ændring af mængden eller dele af 
mængden strengt forbudt."

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at garantere sikkerheden af de juridiske rammer og forudsigeligheden af 
auktionerne samt at sikre investorernes tillid til Unionens emissionshandelsordnings 
markedsbaserede funktion, især de kvotemængder, der er til rådighed for auktionering, er 
enhver ændring af kvotemængden eller dele af kvotemængden, der skal auktioneres, strengt 
forbudt. Enhver intervention for så vidt angår tidsplanen bør udelukkende være af "teknisk" 
art.

Ændringsforslag 29
Judith A. Merkies

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 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 
begrænser sig til én justering før der 
overvejes strukturforanstaltninger til 
håndtering af ubalancer på markedet."

Or. en

Ændringsforslag 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 ganske særlige 
omstændigheder foreslå en justering af 
tidsplanen for den i artikel 13, stk. 1, 
omtalte periode, der begynder den 1. januar 
2013 for at sikre et velfungerende marked. 
Kommissionen foreslår højst én sådan 
justering og først efter høring af de 
berørte parter.

Or. en

Ændringsforslag 31
Adam Gierek

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."

"Om nødvendigt træffes der afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 192, stk. 2 i 
TEUF om justering af tidsplanen for hver 
periode for at sikre et velfungerende
marked."

Or. pl

(Jf. artikel 192, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

Begrundelse

Miljøpolitikken bør gennemføres både på EU-niveau og på nationalt niveau, så dette er et 
område med delt kompetence. Kommissionen kan derfor hverken påtvinge medlemsstaterne 
valg i spørgsmål om energikilder eller energiforsyningsstruktur.

Ændringsforslag 32
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"Kommissionen foreslår om nødvendigt
Europa-Parlamentet og Rådet at justere
tidsplanen for hver periode for at sikre et 
velfungerende marked."

Or. fr

Ændringsforslag 33
Holger Krahmer

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 for at sikre et velfungerende 
marked."

Or. de

Begrundelse

Unionens emissionshandelsordning indførtes for at bidrage til på omkostningseffektiv vis at 
reducere drivhusgasemissioner. Den aktuelle tidsplan for auktionering garanterer, at CO2-
reduktionsmålene frem til 2020 opnås i overensstemmelse med planerne. Enhver ændring af 
tidsplanerne vil forstyrre det velfungerende marked og dermed stride imod de 
markedsbaserede emissionshandelsregler. 

Ændringsforslag 34
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF 
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 a og 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 10, stk. 4, tilføjes følgende 
afsnit:
"Enhver tilpasning bør ledsages af en 
konsekvensanalyse på 
medlemsstatsniveau af ovennævnte 
tilpasnings indvirkning på 
medlemsstatens auktionsindtægter.
Når den tilpasning, der henvises til i 
første afsnit, medfører, at en medlemsstats 
auktionsindtægter falder i 2013 og i hvert 
af de efterfølgende år frem til 2020, 
foreslår Kommissionen kompenserende 
foranstaltninger, der minimerer de 
negative indvirkninger på 
medlemsstaternes indtægter." 

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3 i emissionshandelsdirektivet bør 50 % af 
indtægterne fra auktionerne anvendes til imødegåelse og tilpasning til klimaforandringer i 
udviklingslande. Med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde deres 
tilsagn og derved leve op til omverdenens forventninger til Unionens klimabistand bør enhver 
ændring af auktionstidsplanen medføre en reduktion i aktionsindtægterne i en medlemsstat.

Ændringsforslag 35
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF 
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"Enhver tilpasning bør kun gælde for 
medlemsstater med fuld auktionering for 
energisektoren og påvirker på ingen måde 
mængden af kvoter, der skal auktioneres 
af medlemsstater, der vælger at anvende 
midlertidige gratistildelinger til 
modernisering af elproduktionen i 
overensstemmelse med artikel 10c." 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne kan vælge at anvende midlertidige gratistildelinger til modernisering af 
elproduktion i henhold til artikel 10c i Unionens emissionshandelsdirektiv. Midlertidige 
gratistildelinger fratrækkes den kvotemængde, som den pågældende medlemsstat ellers ville 
have auktioneret i henhold til artikel 10, stk. 2. I tilfælde af eventuelle begrænsninger i 
mængden af auktionerede kvoter vil disse medlemsstater få færre mængder kvoter, hvilket kan 
resultere i en utilstrækkelig mængde af resterende auktionsrettigheder.

Ændringsforslag 36
Konrad Szymański
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Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 c (nyt)
Direktiv 2003/87/EF 
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 d (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"Enhver tilpasning, der resulterer i en 
begrænsning i mængden af kvoter, der 
skal auktioneres i 2013 eller et 
efterfølgende år frem til 2020, finder ikke 
anvendelse på de medlemsstater, der er 
nævnt i bilag IIb."

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater, der i 2005 havde opnået en reduktion på mindst 20 % i drivhusgasemissioner 
i forhold til referenceåret i Kyoto-protokollen, blev tildelt yderligere 2 % af den samlede 
mængde kvoter, der skulle auktioneres, som kompensation for omkostningerne forbundet med 
store emissionsreduktioner i de foregående år. For at begrænse konsekvenserne af ændringer 
i auktionstidsplanen bør medlemsstater, der er nævnt i bilag IIb, fritages fra at deltage i 
enhver mekanisme, der begrænser den fremtidige kvotemængde for auktioner.

Ændringsforslag 37
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 d (nyt)
Direktiv 2003/87/EF 
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"Enhver tilpasning, der resulterer i en 
begrænsning i mængden af kvoter, der 
skal auktioneres i 2013 eller et 
efterfølgende år frem til 2020, finder ikke 
anvendelse på de medlemsstater, der er 
nævnt i bilag IIa."
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Or. en

Begrundelse

Visse medlemsstater blev af hensyn til solidariteten og væksten i Unionen tildelt yderligere 
2 % af den samlede mængde kvoter. Alle disse lande forventer højere 
gennemførelsesomkostninger i forbindelse med klima- og energipakken. For at begrænse 
konsekvenserne af eventuelle ændringer i auktionstidsplanen bør medlemsstater, der er nævnt 
i bilag IIa, fritages fra at deltage i enhver mekanisme, der begrænser den fremtidige 
kvotemængde for auktioner.

Ændringsforslag 38
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 e (nyt)
Direktiv 2003/87/EF 
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"For at sikre at auktionerne er 
forudsigelige, især hvad angår de 
anslåede kvotemængder i 
overensstemmelse med dette stykke, 
kræver enhver ændring, herunder 
nedsættelse af mængden eller dele af den 
mængde, der skal auktioneres, 
enstemmighed blandt alle 
medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Ifølge Det Europæiske Råds beslutning af december 2008 fastlægger medlemsstaterne, i 
overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige og budgetmæssige behov, 
hvorledes indtægterne fra auktionering af kvoter i Unionens emissionshandelsordning 
anvendes. Derfor bør eventuelle ændringer i auktionstidsplanen, der påvirker 
medlemsstaternes indtægter fra auktionerne, vedtages enstemmigt af alle medlemsstater.
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Ændringsforslag 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"For at sikre at auktionerne er 
forudsigelige, især hvad angår de 
anslåede kvotemængder i 
overensstemmelse med dette stykke, 
kræver enhver ændring, herunder 
nedsættelse af mængden eller dele af den 
mængde, der skal auktioneres, 
enstemmighed blandt alle 
medlemsstater."

Or. en

Ændringsforslag 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"Enhver tilpasning bør ledsages af en 
konsekvensanalyse på 
medlemsstatsniveau af ovennævnte 
tilpasnings indvirkning på 
medlemsstatens auktionsindtægter. 
Kommissionen foreslår 
kompensationsforanstaltninger, der 
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begrænser den negative indvirkning på 
medlemsstaternes indtægter."

Or. en

Begrundelse

According to Article 10(3) of the ETS Directive, part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid, any 
modification of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.

Ændringsforslag 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"Enhver tilpasning, der resulterer i en 
begrænsning i mængden af kvoter, der 
skal auktioneres i 2013 eller et 
efterfølgende år frem til 2020, finder ikke 
anvendelse på de medlemsstater, der er 
nævnt i bilag IIa."

Or. en

Begrundelse

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIa of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards the Climate 
and Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable, Member States set out in Annex IIa should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.
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Ændringsforslag 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit:
"Enhver tilpasning, der resulterer i en 
begrænsning i mængden af kvoter, der 
skal auktioneres i 2013 eller et 
efterfølgende år frem til 2020, finder ikke 
anvendelse på de medlemsstater, der er
nævnt i bilag IIb."

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater, der i 2005 havde opnået en reduktion på mindst 20 % i drivhusgasemissioner 
i forhold til referenceåret i Kyoto-protokollen, blev tildelt yderligere 2 % af den samlede 
mængde kvoter, der skulle auktioneres. En yderligere del af de auktionerede kvoter skulle 
kompensere disse medlemsstaters omkostninger i forbindelse med store emissionsreduktioner 
i de foregående år. For at begrænse konsekvenserne af eventuelle ændringer i 
auktionstidsplanen bør medlemsstater, der er nævnt i bilag IIb, fritages fra at deltage i enhver 
mekanisme, der begrænser den fremtidige kvotemængde for auktioner.

Ændringsforslag 43
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 29 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Article 1a
Artikel 29a, stk. 1, affattes således:
"1. Såfremt kvoteprisen i mere end seks 
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på hinanden følgende måneder er 
mindre eller mere end tre gange den 
gennemsnitlige pris for kvoter i løbet af 
de to foregående år på EU's 
kvotemarked, indkalder Kommissionen 
straks til et møde i det udvalg, der er 
oprettet ved artikel 9 i beslutning nr. 
280/2004/EF."

Or. en

Begrundelse

I stedet for at overveje en ændring af artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, bør der i artikel 
29a indføjes en anden bestemmelse, der sikrer større retssikkerhed. I sin nuværende form 
giver artikel 29a en mulighed for at reagere i tilfælde af store prisudsving, men i 
virkeligheden vedrører denne foranstaltning kun den situation, hvor kvoteprisen er for høj. 
Med de foreslåede ændringer vil et enkelt juridisk værktøj gøre det muligt at reagere, hver 
gang det er nødvendigt med et indgreb.

Ændringsforslag 44
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 1 b (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 29 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
"a) Artikel 29a, stk. 2, litra a), affattes 
således:
"a) en foranstaltning, der giver 
medlemsstaterne mulighed for at 
auktionere dele af den mængde, der skal 
auktioneres, tidligere eller senere"

Or. en

Begrundelse

I stedet for at overveje en ændring af artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, bør der i artikel 
29a indføjes en anden bestemmelse, der sikrer større retssikkerhed. I sin nuværende form 
giver artikel 29a en mulighed for at reagere i tilfælde af store prisudsving, men i 
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virkeligheden vedrører denne foranstaltning kun den situation, hvor kvoteprisen er for høj. 
Med de foreslåede ændringer vil et enkelt juridisk værktøj gøre det muligt at reagere, hver 
gang det er nødvendigt med et indgreb.

Ændringsforslag 45
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 1 c (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 29 a – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1c
I artikel 29a, stk. 2 indsættes følgende 
litra:
"ba) en foranstaltning, der giver 
medlemsstaterne mulighed for at opgive at 
auktionere dele af den mængde, der skal 
auktioneres."

Or. en

Begrundelse

I stedet for at overveje en ændring af artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, bør der i artikel 
29a indføjes en anden bestemmelse, der sikrer større retssikkerhed. I sin nuværende form 
giver artikel 29a en mulighed for at reagere i tilfælde af store prisudsving, men i 
virkeligheden vedrører denne foranstaltning kun den situation, hvor kvoteprisen er for høj. 
Med de foreslåede ændringer vil et enkelt juridisk værktøj gøre det muligt at reagere, hver 
gang det er nødvendigt med et indgreb.


