
PA\920271DA.doc PE500.626v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2012/0202(COD)

27.11.2012

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 
2003/87/EF med henblik på præcisering af bestemmelserne om det 
tidsmæssige forløb for auktioner med kvoter for drivhusgasemissioner
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

Ordfører for udtalelse: Francisco Sosa Wagner



PE500.626v01-00 2/4 PA\920271DA.doc

DA

PA_Legam



PA\920271DA.doc 3/4 PE500.626v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

A. Emissionshandelssystemet 

En af de politikker, som EU-institutionerne fremmer mest ihærdigt og flittigt, er lige præcis at 
beskytte miljøet og lede bekæmpelsen af klimaændringer på internt såvel som på 
internationalt niveau, hvilket giver sig udtryk i de talrige retlige og økonomiske instrumenter, 
der er blevet godkendt, samt – på højeste lovgivningsniveau – i artikel 3, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Union og et helt afsnit i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

I 2009 vedtog EU en "klima og energi"-pakke med henblik på at omsætte de målsætninger, 
som EU's ledere støttede i 2007, til praksis, det vil sige: senest i 2020 at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 20 % i forhold til 1990, en andel af vedvarende energi på 20 % i 
EU og en forbedring af energieffektiviteten på 20 %.

Direktiv 2003/87 (og de efterfølgende ændringer heraf), der fastlægger en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner, er afgørende. Da det trådte i kraft, begyndte den politik, 
der var baseret på afgiftsmæssige foranstaltninger, at tabe terræn, om end den ikke blev 
opgivet fuldstændigt, idet det blev anset for at være mere hensigtsmæssigt at oprette et 
marked, hvor handel med emissionskvoter ikke foregår mellem stater, men derimod mellem 
de aktører, der udleder drivhusgas.

Markedet giver mulighed for at begrænse den samlede tilladte mængde emissioner gennem 
begrænsning af antallet af emissionskvoter. Tildelingen af kvoter er en måde, hvorpå 
princippet om, at forureneren betaler, kan virkeliggøres. De omkostninger, der er forbundet 
med forurening, påhviler forureneren og ikke samfundet som helhed, idet virksomhederne er 
nødt til at købe emissionskvoter på markedet, investere i mindre forurenende teknologi eller 
nedbringe produktionen for at tilpasse deres reelle emissioner til deres emissionskvoter. 

Det er åbenlyst, at de økonomiske fordele ved udvekslingen af emissionskvoter ved hjælp af 
disse mekanismer ikke tilfalder samfundet som helhed (dvs. staten, sådan som det er tilfældet 
med afgifter), men derimod andre private virksomheder, der er mere effektive end dem, som 
markedets egne mekanismer belønner eller honorerer.

B. Den aktuelle situation og løsninger 

Der bør imidlertid være en vis balance mellem udbud og efterspørgsel af emissionskvoter for, 
at systemet kan fungere ordentligt. Et af de centrale elementer er opretholdelsen af en 
hensigtsmæssig kulstofpris med henblik på at reducere emissionerne gennem investeringer i 
mere effektive teknologier, hvilket er en vigtig vektor for overgangen til en 
lavemissionsøkonomi. Denne mekanisme er derfor også afgørende for EU's industri- og 
energipolitik.

Den alvorlige situation, som vi befinder os i på grund af finanskrisen, samt faldet i priserne 
har medført et overskud af emissionskvoter og internationale emissionskreditter.  
Kommissionen anslår dette overskud til 995 millioner kvoter ved begyndelsen af 2012. Det 
lader til, at situationen forværres, hvis vi tager højde for det overskud, der forventes i 2013 på 
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grund af midlertidige forhold, der er direkte forbundet med overgangen til systemets fase 3 fra 
den 1. januar 2013, og som medfører en væsentlig midlertidig stigning i udbuddet af kvoter 
og internationale kreditter.

Europa-Kommissionens formål med reformen af direktivet er at klarlægge omfanget af og 
området for dens gennemførelsesbeføjelser i forbindelse med forskellige former for auktioner 
over emissionskvoter. Hensigten med ændringsforslaget er undtagelsesvis at ændre det 
tidsmæssige forløb for auktionerne med henblik på at forsøge at tilpasse markedet for 
emissionskvoter. Denne revision er en del af de strukturelle reformer, der bliver nødvendige i 
fremtiden for at tackle de udfordringer, der er forbundet med emissionshandelssystemet. 

Eftersom det drejer sig om et marked, er det i princippet markedets egne regler, der bør få de 
enkelte dele til at passe sammen og sørge for, at det fungerer ordentligt. Det kan dog ikke 
fuldstændigt afvises, at de offentlige myndigheder må gribe ind, eftersom de offentlige 
myndigheder og markedet supplerer hinanden. Der skal gøres opmærksom på, at de offentlige 
myndigheders rolle ikke er at oprette markedet, men derimod at regulere og overvåge det for 
at sikre gennemsigtighed samt en fortsat omfordeling. Alt dette er ikke enestående for 
emissionsmarkedet, men derimod ligeledes en påviselig konstant i andre værdipapirmarkeder.  

Eftersom man er gået væk fra afgiftspålæggelse og i stedet har valgt markedets egne 
mekanismer, er det vigtigt, at de offentlige myndigheders indgriben begrænses og er underlagt 
tidsfrister og strenge vilkår. Reformen af direktivet kan ikke give Kommissionen carte 
blanche til væsentlig at ændre reglerne for de frie markedskræfter, for så ville selve 
grundlaget for, at systemet kan fungere, blive ødelagt og ændret fuldstændigt, hvilket ville 
kræve andre fremgangsmåder samt en omfattende reform.

Forslaget er i tråd med Kommissionens løfte om at revidere det tidsmæssige forløb for 
auktioner for fase 3 i den nylige aftale om energieffektivitetsdirektivet, hvilket Parlamentet 
udtrykkeligt har anmodet om under forhandlingerne.

Ordføreren kan tilslutte sig Kommissionens forslag.

******

Udvalget om Industri, Forskning og Energi anmoder Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, om at opfordre Europa-Parlamentet til 
at vedtage sin holdning ved førstebehandling og godkende Kommissionens forslag.


