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Ändringsförslag 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

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1 (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 2
Robert Goebbels

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1 (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. fr

Motivering

Marknaden för utsläppsrätter är en artificiell marknad där det som säljs i själva verket är 
”varm luft”. Detta system straffar den europeiska industrin och är en guldgruva för 
finansmarknaderna, som kan ägna sig åt alla möjliga spekulativa verksamheter, på gränsen 
till bedrägeri. Efter Doharundan är det bara EU som fortfarande har kvar illusionen om att 
marknaden har makt att påverka klimatet.

Ändringsförslag 3
Bernd Lange

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1 (ny)
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Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet förkastar
kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

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.

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

Förslag till beslut
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt
artikel 192.1,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt
artikel 192.2.

Or. en

Motivering

Att ändra tidsschemat för marknadens funktion påverkar avsevärt medlemsstaternas val 
mellan olika energikällor och deras allmänna struktur för energiförsörjningen. Den korrekta 
rättsliga grunden bör vara artikel 192.2 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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/EG3 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 specificeras det inte 
hur de volymer utsläppsrätter för 
växthusgaser som ska auktioneras ut ska 
fördelas under handelsperioden. I artikel 9 
i detta direktiv specificeras det bland 
annat att den sammanlagda kvantitet 
utsläppsrätter för gemenskapen som 
utfärdas varje år med början 2013, bör 
minska linjärt med början i mitten av 
perioden 2008–2012. Kvantiteten bör 
minska med en linjär faktor på 1,74 % 
jämfört med den genomsnittliga totala 
årliga kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om de 
nationella tilldelningsplanerna för 
perioden 2008–2012.

Or. en

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

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/EG3 specificeras det 
inte hur de volymer utsläppsrätter för 
växthusgaser som ska auktioneras ut ska 

(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 specificeras det inte 
hur de volymer utsläppsrätter för 
växthusgaser som ska auktioneras ut ska 
fördelas under handelsperioden. Enligt 
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fördelas under handelsperioden. artikel 9 i direktiv 2003/87/EG ska antalet 
utsläppsrätter varje år minska med en 
linjär faktor på 1,74 procent i förhållande 
till det genomsnittliga antalet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

För att förtroendet för handeln med utsläppsrätter som ett marknadsbaserat system ska 
återupprättas bör det vara tydligt att ett eventuellt senareläggande inte kan vara något annat 
än en engångsföreteelse och en undantagsåtgärd.

Ändringsförslag 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I skäl 13 i direktiv 2009/29/EG 
specificeras syftet med den linjära faktor 
som fastställs i artikel 9 i 
direktiv 2003/87/EG, vilket är se till att 
systemet med utsläppshandel med tiden 
ger gradvis tilltagande och förutsägbara 
minskningar av utsläppen samt att 
gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma 
en minskning av utsläppen med minst 
20 % till 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Holger Krahmer

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I enlighet med artikel 2.2 i rådets 
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 
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 ska kommissionen 
fastställa den absoluta sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter årligen för hela 
gemenskapen. Kommissionen har inget 
utrymme för skönsmässig bedömning när 
det gäller det absoluta antalet 
utsläppsrätter och 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 det direktivet. 
Auktioneringsförfarandet är utformat för 
att ändra icke väsentliga delar av 
direktiv 2003/87/EG. Kommissionens 
förslag om ändring av artikel 10.4 
första stycket 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) såsom 
kommissionen föreslår. För detta krävs en 
rättsakt som har antagits av både 
Europaparlamentet och rådet på förslag 
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av kommissionen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 9
Holger Krahmer

Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Enligt artikel 1 i direktiv 2003/87/EG 
infördes det europeiska systemet för 
handel med utsläppsrätter i syfte att på ett 
kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt 
sätt minska utsläppen av växthusgaser.

Or. en

Motivering

Systemet med utsläppstak och handel med utsläppsrätter garanterar att de fastställda målen 
om minskade utsläpp uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Det är taket som säkerställer 
minskade utsläpp, inte priset.

Ändringsförslag 10
Holger Krahmer

Förslag till beslut
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I sitt meddelande ”En starkare 
europeisk industri för tillväxt och 
ekonomisk återhämtning” 
(COM(2012)0582) påpekar kommissionen 
att ”tillförlitlig tillgång för rimliga priser 



AM\921553SV.doc 9/32 PE501.951v01-00

SV

till energi och råvaror blir allt viktigare, 
eftersom de är tunga utgiftsposter i 
många industribranscher”, men ”när det 
gäller el måste den europeiska industrin i 
regel betala högre priser än industrin i 
andra utvecklade ekonomier som USA, 
Kanada, Mexiko och Sydkorea, och 
prisskillnaden har ökat det senaste 
decenniet”. I meddelandet drar 
kommissionen följande slutsats: ”Hur 
energipriserna påverkar utvecklingen i 
EU bör tas i beaktande när 
energipolitiska åtgärder utformas”.

Or. en

Motivering

Systemet med utsläppstak och handel med utsläppsrätter 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 11
Paul Rübig

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 måste 
undersöka följande omständigheter innan 
den, i undantagsfall och i enlighet med 
artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, kan 
överväga att anpassa tidsschemat för 
auktioner:
1. Det bör undersökas om en sådan 
anpassning är förenlig med 
kommissionens återindustrialiseringsmål 
om att senast 2020 nå en industriandel på 
20 procent i Europa.
2. Det bör säkerställas att tidsschemat för 
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auktioner får anpassas endast om det 
finns en risk för att målet om att minska 
växthusgasutsläppen med 20 procent till 
2020 inte kan uppnås.
3. Innan ett sådant allvarligt ingrepp 
övervägs bör det genomföras en 
konsekvensbedömning som undersöker 
hur konkurrenskraften och 
sysselsättningen påverkas. Det bör 
säkerställas, i enlighet med initiativet om 
smart lagstiftning, att så kallade 
konkurrenskraftsanalyser genomförs.
4. Test för små och medelstora företag bör 
också användas för att undersöka hur 
anpassningen påverkar dem.
5. I detta sammanhang bör man även 
undersöka vilka stöd och subventioner 
som inverkar negativt respektive positivt 
på koldioxidbalansen för att bedöma om 
en ändring av direktivet skulle förbättra 
koldioxidbalansen eller om det finns 
ytterligare möjligheter att agera inom 
andra områden.
6. Skulle dock, efter en ingående 
undersökning, ett ingrepp göras i 
tidsschemat för auktioner genom att 
kvantiteterna av utsläppsrätter som ska 
auktioneras ändras, får ett sådant ingrepp 
inte följas av en permanent strykning av 
utsläppsrätter eller medföra en justering 
av den maximala utsläppsbegränsning 
som fastställts för 2020. För att 
kompensera för de marknadsstörningar 
som kan uppstå till följd av detta bör man
dessutom se till att listan över 
kolidoxidläckagebranscher inte förkortas.

Or. de

Ändringsförslag 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Förslag till beslut
Skäl 2
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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 öka klarheten bör en 
hänvisning till artikel 9 i 
direktiv 2003/87/EG läggas till i
artikel 10.4 i det direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 13
Holger Krahmer

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 inte kan 
anpassa tidsschemat för auktioner i 
enlighet med artikel 10.4 i 
direktiv 2003/87/EG för att säkerställa att 
marknaden fungerar korrekt.

Or. de

Motivering

EU:s system för handel med utsläppsrätter infördes för att bidra till att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. Det aktuella tidsschemat för 
auktionering garanterar förutsebarhet och planering samt att målen om utsläppsminskning 
kan uppnås fram till 2020. Varje ändring av tidsschemat skulle allvarligt störa den 
välfungerande marknaden och därmed strida mot de marknadsbaserade 
utsläppshandelsreglerna.
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Ändringsförslag 14
Konrad Szymański

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 och 
förhindra alltför stora prisfluktuationer.

Or. en

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

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 genom 
en konsekvensbedömning som visar att 
EU riskerar att inte nå sitt mål att med 
hjälp av unionens system minska 
utsläppen med 21 procent jämfört med 
2005 års rapporterade utsläpp, och 
förutsatt att åtgärden inte får en 
betydande inverkan på koldioxidläckagen. 
Kommissionen bör kunna göra högst en 
sådan anpassning, och då endast under 
den åttaårsperiod som inleds den 
1 januari 2013.
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Or. en

Motivering

För att förtroendet för handeln med utsläppsrätter som ett marknadsbaserat system ska 
återupprättas bör det vara tydligt att ett eventuellt senareläggande inte kan vara något annat 
än en engångsföreteelse och en undantagsåtgärd.

Ändringsförslag 16
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Kommissionen bör senast den 
31 april 2013, med beaktande av 
underliggande antaganden och 
omständigheter på medlemsstatsnivå, 
lägga fram kostnadseffektiva 
strategiförslag för att uppnå 
minskningarna i färdplanen för ett 
utsläppssnålt samhälle 2050 under 
perioden fram till 2030, inbegripet 
strategialternativ för att ändra den linjära 
färdplanen för minskningar i EU:s system 
för handel med utsläppsrätter fram till 
2030 och inbegripa ett konsekvent mål för 
förnybar energi för 2030. 

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 17
Fiona Hall

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Utöver detta beslut och med tanke på 
behovet av att upprätthålla effektiviteten 
och investeringsincitamenten inom 
systemet för handel med utsläppsrätter är 
det nödvändigt att omgående anta 
strukturella åtgärder för att reformera 
systemet i syfte att permanent dra tillbaka 
1,4 miljarder utsläppsrätter från de 
auktioner som planeras för åren 2015, 
2016 och 2017.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Om kommissionen beslutar att 
tillfälligt hålla inne ett visst antal 
utsläppsrätter bör den se till att dessa 
återinförs linjärt på marknaden från och 
med året efter den aktuella 
marknadsåtgärden.

Or. en

Motivering

Den teoretiska möjligheten att hålla inne ett antal utsläppsrätter under de tre första åren och 
att återinföra dem på marknaden under de två sista åren skulle strida mot bestämmelserna i 
artikel 9. Därför bör det åtminstone klargöras att en linjär minskning fortsätter efter 
åtgärden.
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Ändringsförslag 19
Holger Krahmer

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

Systemet med utsläppstak och handel med utsläppsrätter garanterar att de fastställda målen 
om minskade utsläpp uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Det är taket som säkerställer 
minskade utsläpp, inte priset.

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

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Utöver detta beslut bör kommissionen 
i nästa översyn av systemet för handel 
med utsläppsrätter lägga fram förslag om 
en mer dynamisk strategi för tilldelning 
av utsläppsrätter. Denna strategi bör 
bygga på faktiska produktionsfaktorer i 
stället för på historiska referensperioder, 
som har gjort att systemet för handel med 
utsläppsrätter inte har kunnat anpassas 
till ekonomiska upp- och nedgångar. 
Tilldelningssystemet ska bidra till att 
uppfylla kraven på minskade utsläpp i 
absoluta tal för hela perioden, men det 
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ska samtidigt möjliggöra justeringar i 
efterhand för att undvika att 
kommissionen måste vidta ytterligare 
åtgärder, t.ex. minska övertilldelning och 
omotiverade underskott av utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 21
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Om vi ska få en kostnadseffektiv 
utveckling mot Europeiska rådets mål att 
minska utsläppen av växthusgaser med 
80–95 procent till 2050 måste vi justera 
den linjära faktor som anges i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 22
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Systemets incitament måste bevaras 
och det måste göras mer effektivt. 
Samtidigt måste ambitionsnivån från när 
klimatpaketet antogs återupprättas. 
Därför är det nödvändigt att permanent 
dra tillbaka 1,4 miljarder utsläppsrätter 
från de auktioner som planeras för 
åren 2015, 2016 och 2017.

Or. en

Ändringsförslag 23
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel -1 (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
I artikel 9 i direktiv 2003/87/EG ska 
följande stycke införas efter det 
andra stycket:
”Från och med 2014 ska den linjära 
minskningsfaktorn vara 2,5 %.”

Or. en
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Ändringsförslag 24
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel -1a (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1a
I artikel 10 i direktiv 2003/87/EG ska 
följande punkt införas:
”2a. Genom ett engångsundantag från 
punkt 1 ska totalt 1,4 miljarder 
utsläppsrätter dras av permanent från det 
totala antal utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut under åren 2015, 2016 och 
2017 enligt punkt 2b.”

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – inledningen
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 
meningar läggas till:

Or. en

Ändringsförslag 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till beslut
Artikel 1
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”Om det genom en konsekvensbedömning 
kan påvisas att EU med hjälp av sitt 
system inte kommer att uppnå kraven om 
minskade utsläpp i detta direktiv senast 
2020 och att det endast i begränsad 
utsträckning påverkar anläggningar som 
löper en avsevärd risk för 
koldioxidläckage, får kommissionen vid 
behov anpassa tidsschemat för högst 
900 miljoner utsläppsrätter för den period
som avses i artikel 13.1 och som inleds 
den 1 januari 2013. Om kommissionen 
föreslår att ett antal utsläppsrätter ska 
hållas inne ska det säkerställas att dessa 
utsläppsrätter återinförs linjärt. 
Kommissionen får göra högst en sådan 
anpassning.”

Or. en

Ändringsförslag 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”Förordningen ska överensstämma med 
andra bestämmelser i detta direktiv, 
särskilt de bestämmelser som fastställs i 
artikel 9.”

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 28
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”Kommissionen får, i undantagsfall,
föreslå att tidsschemat för den period som 
avses i artikel 13.1 och som inleds den 
1 januari 2013 anpassas för att säkerställa 
en välfungerande marknad. Kommissionen 
får föreslå högst en sådan anpassning och 
endast efter samråd med berörda parter.
För att auktionerna ska vara förutsebara, 
särskilt när det gäller de uppskattade 
volymerna utsläppsrätter enligt denna 
punkt, är det strängt förbjudet att göra 
några ändringar, exempelvis att minska 
volymen eller delar av volymen 
utsläppsrätter som ska auktioneras.”

Or. en
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Motivering

För att EU ska kunna garantera en tillförlitlig rättslig ram och förutsebara auktioner och för 
att investerarna ska få förtroende för det marknadsbaserade funktionssättet inom det 
europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, framför allt när det gäller de volymer 
utsläppsrätter som finns tillgängliga för auktionering, bör det vara strängt förbjudet att göra 
några ändringar av volymen eller delar av volymen utsläppsrätter som ska auktioneras ut. 
Eventuella ändringar av tidsschemat bör vara rent tekniska.

Ändringsförslag 29
Judith A. Merkies

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

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 den period som 
inleds den 1 januari 2013 och som avses i 
artikel 13.1 för att säkerställa en 
välfungerande marknad. Kommissionen 
får göra högst en sådan anpassning innan 
strukturella åtgärder övervägs för att 
komma åt obalanser på marknaden.”

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”Kommissionen får, i undantagsfall, 
föreslå att tidsschemat för den period som 
avses i artikel 13.1 och som inleds den 
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1 januari 2013 anpassas för att säkerställa 
en välfungerande marknad. Kommissionen 
får föreslå högst en sådan anpassning och 
endast efter samråd med berörda parter.”

Or. en

Ändringsförslag 31
Adam Gierek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”Vid behov ska beslut fattas, i enlighet 
med artikel 192.2 i EUF-fördraget, om att 
anpassa tidsschemat för varje period för att 
säkerställa en välfungerande marknad.”

Or. pl

(Se artikel 192.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

Miljöpolitiken styrs både på EU-nivå och nationell nivå, så detta är ett område med delad 
behörighet. Kommission kan därför varken påtvinga medlemsstaterna val i fråga om 
energikällor eller en struktur för energiförsörjningen.

Ändringsförslag 32
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska vid behov anpassa
tidsschemat för varje period för att 

”Kommissionen ska vid behov lägga fram 
ett förslag för Europaparlamentet och 
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säkerställa en välfungerande marknad.” rådet om att anpassa tidsschemat för varje 
period för att säkerställa en välfungerande 
marknad.”

Or. fr

Ändringsförslag 33
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

EU:s system för handel med utsläppsrätter infördes för att bidra till att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. Det aktuella tidsschemat för 
auktionering garanterar att målen om minskning av växthusgaser fram till 2020 uppnås i 
enlighet med planerna. Varje ändring av tidsschemat skulle störa den välfungerande 
marknaden och därmed gå emot de marknadsbaserade utsläppshandelsreglerna.

Ändringsförslag 34
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – styckena 1a och 1b (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 10.4 ska följande stycken 
införas:
”För varje anpassning ska det göras en 
konsekvensbedömning på 
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medlemsstatsnivå av anpassningens 
inverkan på medlemsstaternas 
auktionsintäkter.
Om den anpassning som avses i punkt 1 
leder till att en medlemsstats 
auktionsintäkter minskar under 2013 och 
vart och ett av de följande åren fram till 
2020, ska kommissionen föreslå 
kompensationsåtgärder som minimerar de 
negativa effekterna på medlemsstaternas 
intäkter.”

Or. en

Motivering

Enligt artikel 10.3 i ETS-direktivet ska 50 procent av intäkterna från auktioneringen av 
utsläppsrätter användas till lindring av och anpassning till klimatförändringarnas effekter i 
utvecklingsländer. För att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina åtaganden och 
därigenom leva upp till omvärldens förväntningar på EU:s klimatstöd, bör eventuella 
ändringar av tidsschemat för auktioneringen av utsläppsrätter inte leda till att 
auktionsintäkterna minskar i någon medlemsstat.

Ändringsförslag 35
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1b (ny)
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 10.4 ska följande stycke 
införas:
”Alla anpassningar bör endast gälla 
medlemsstater med fullständig 
auktionering för elsektorn och inte på 
något sätt påverka volymen utsläppsrätter 
som ska auktioneras av de medlemsstater 
som väljer att tillämpa gratis tilldelning av 
utsläppsrätter under en övergångsperiod i 
syfte att modernisera elproduktionen i 
enlighet med artikel 10c.”
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Or. en

Motivering

Medlemsstaterna får välja att tillämpa gratis tilldelning av utsläppsrätter under en 
övergångsperiod för att modernisera elproduktionen i enlighet med artikel 10c i EU:s direktiv 
om handel med utsläppsrätter. Gratis tilldelning av utsläppsrätter under en övergångsperiod 
dras av från den mängd utsläppsrätter som medlemsstaten annars skulle auktionera ut i 
enlighet med artikel 10.2. I händelse av eventuella begränsningar i volymerna av 
utsläppsrätter som får auktioneras skulle dessa medlemsstater ha en mindre mängd 
utsläppsrätter, vilket skulle kunna leda till en otillräcklig mängd återstående utsläppsrätter 
att auktionera.

Ändringsförslag 36
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1c (ny)
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1d (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I artikel 10.4 ska följande stycke 
införas:
”Anpassningar som begränsar antalet 
utsläppsrätter som ska auktioneras ut 
under 2013 eller något av de följande 
åren fram till 2020 ska inte gälla de 
medlemsstater som anges i bilaga IIb.”

Or. en

Motivering

De medlemsstater som 2005 hade minskat sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent 
jämfört med det referensår som fastställs i Kyotoprotokollet tilldelades ytterligare 2 procent 
av den totala mängden utsläppsrätter som ska auktioneras ut för att kompensera för deras 
kostnader för stora utsläppsminskningar tidigare år. För att minimera effekterna av 
ändringar i tidsschemat för auktioneringen av utsläppsrätter bör de medlemsstater som anges 
i bilaga IIb slippa omfattas av mekanismer som begränsar volymerna på de utsläppsrätter 
som ska auktioneras ut i framtiden.
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Ändringsförslag 37
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1d (ny)
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. I artikel 10.4 ska följande stycke 
införas:
”Anpassningar som begränsar antalet 
utsläppsrätter som ska auktioneras ut 
under 2013 eller något av de följande 
åren fram till 2020 ska inte gälla de 
medlemsstater som anges i bilaga IIa.”

Or. en

Motivering

För att gynna solidariteten och tillväxten i unionen tilldelades vissa medlemsstater ytterligare 
10 procent av den totala mängden utsläppsrätter. Alla dessa länder får räkna med högre 
genomförandekostnader för klimat- och energipaketet. För att minimera effekterna av 
eventuella ändringar i tidsschemat för auktioneringen av utsläppsrätter bör de medlemsstater 
som anges i bilaga IIA slippa omfattas av mekanismer som begränsar antalet utsläppsrätter 
som ska auktioneras ut i framtiden.

Ändringsförslag 38
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1e (ny)
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. I artikel 10.4 ska följande stycke 
läggas till:
”För att auktionerna ska vara 
förutsebara, särskilt när det gäller de 
uppskattade volymerna utsläppsrätter 
enligt denna punkt, ska samtliga 
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medlemsstater enhälligt fatta beslut om 
eventuella ändringar, exempelvis om att 
minska volymen eller delar av volymen 
utsläppsrätter som ska auktioneras.”

Or. en

Motivering

Enligt slutsatserna vid Europeiska rådets möte i december 2008 är det medlemsstaterna som, 
inom ramarna för sin lagstiftning och sin budget, avgör hur de ska använda intäkterna från 
auktioneringen av utsläppsrätter i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Därför bör alla 
ändringar av tidsschemat för auktioneringen som påverkar medlemsstaternas 
auktionsintäkter antas enhälligt av samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 10 ska följande stycke 
införas:
”För att auktionerna ska vara 
förutsebara, särskilt när det gäller de 
uppskattade volymerna utsläppsrätter 
enligt denna punkt, ska samtliga 
medlemsstater enhälligt fatta beslut om 
eventuella ändringar, exempelvis om att 
minska volymen eller delar av volymen 
utsläppsrätter som ska auktioneras.”

Or. en

Ändringsförslag 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1b (ny)
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 10.4 ska följande stycke 
införas:
”För varje anpassning ska det göras en 
konsekvensbedömning på 
medlemsstatsnivå av anpassningens 
inverkan på medlemsstaternas 
auktionsintäkter. Kommissionen ska 
föreslå kompensationsåtgärder som 
minimerar de negativa effekterna på 
medlemsstaternas intäkter.”

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1c (ny)
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I artikel 10.4 ska följande stycke 
införas:
”Anpassningar som begränsar antalet 
utsläppsrätter som ska auktioneras ut 
under 2013 eller något av de följande 
åren fram till 2020 ska inte gälla de 
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medlemsstater som anges i bilaga IIa.”

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1d (ny)
Direktiv 2003/87/EG 
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. I artikel 10.4 ska följande stycke 
införas:
”Anpassningar som begränsar antalet 
utsläppsrätter som ska auktioneras ut 
under 2013 eller något av de följande 
åren fram till 2020 ska inte gälla de 
medlemsstater som anges i bilaga IIb.”

Or. en

Motivering

De medlemsstater som 2005 hade minskat sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent 
jämfört med det referensår som fastställs i Kyotoprotokollet tilldelades ytterligare 2 procent 
av den totala mängden utsläppsrätter som ska auktioneras ut. Ytterligare en del av de 
utsläppsrätter som ska auktioneras ut tilldelades för att kompensera dessa medlemsstaters 
kostnader för stora utsläppsminskningar tidigare år. För att minimera effekterna av 
eventuella ändringar i tidsschemat för auktioneringen av utsläppsrätter bör de medlemsstater 
som anges i bilaga IIb slippa omfattas av mekanismer som begränsar antalet utsläppsrätter 
som ska auktioneras ut i framtiden.
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Ändringsförslag 43
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 29a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Artikel 29a.1 ska ersättas med följande:
”1. Om priset på utsläppsrätter under 
mer än sex månader i rad är mindre eller 
mer än tre gånger så högt som 
genomsnittspriset på utsläppsrätter 
under de två föregående åren på 
europeiska marknaden för kol ska 
kommissionen omedelbart kalla till möte 
i den kommitté som inrättats genom 
artikel 9 i beslut nr 280/2004/EG.”

Or. en

Motivering

I stället för att överväga en ändring av artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, bör det införas en 
annan ändring i artikel 29 för att öka klarheten angående rättsläget. I sin nuvarande 
utformning möjliggör artikel 29 en reaktion i händelse i av stora svängningar i priserna, men 
faktum är att denna åtgärd endast avser en situation där priserna på utsläppsrätter är för 
högt. Genom att införa de föreslagna ändringarna skulle endast ett lagstiftningsverktyg tillåta 
en reaktion varje gång en lagstiftningsåtgärd krävs.

Ändringsförslag 44
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 1b (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 29a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Artikel 29a.2 ska ersättas med följande:
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”a) En åtgärd som ger medlemsstaterna 
möjlighet att senarelägga eller
tidigarelägga utauktioneringen av en del 
av den mängd som ska auktioneras ut.

Or. en

Motivering

I stället för att överväga en ändring av artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, bör det införas en 
annan ändring i artikel 29 för att öka klarheten angående rättsläget. I sin nuvarande 
utformning möjliggör artikel 29 en reaktion i händelse av stora prisfluktuationer, men faktum 
är att denna åtgärd endast avser en situation där priserna på utsläppsrätter är för höga. 
Genom att införa de föreslagna ändringarna skulle ett enda lagstiftningsverktyg möjliggöra 
en reaktion varje gång en lagstiftningsåtgärd krävs.

Ändringsförslag 45
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 1c (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 29a – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1c
I artikel 29a.2 ska följande led läggas till:
”ba) En åtgärd som ger medlemsstaterna 
möjlighet att avstå från utauktioneringen 
av en del av den mängd som ska 
auktioneras ut.”

Or. en

Motivering

I stället för att överväga en ändring av artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, bör det införas en 
annan ändring i artikel 29 för att öka klarheten angående rättsläget. I sin nuvarande 
utformning möjliggör artikel 29 en reaktion i händelse av stora prisfluktuationer, men faktum 
är att denna åtgärd endast avser en situation där priserna på utsläppsrätter är för höga. 
Genom att införa de föreslagna ändringarna skulle ett enda lagstiftningsverktyg möjliggöra 
en reaktion varje gång en lagstiftningsåtgärd krävs.
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