
 

AM\895005SV.doc  PE483.181v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

7.3.2012 A7-0033/5 

Ändringsförslag  5 
Chris Davies 
för ALDE-gruppen 

Romana Jordan 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24 – inledningen 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta åtgärder för att 

rätta till utsläppshandelssystemet på de 

punkter där det misslyckats och få det att 

fungera såsom det ursprungligen var 

meningen, framför allt genom att före 

utgången av 2012 vidta följande åtgärder: 

24. Europaparlamentet inser att 

utsläppshandelssystemet drabbats av 

problem som man inte räknat med från 

början och att det växande överskottet av 

utsläppsrätter kommer att motverka 

koldioxidsnåla investeringar under 

många år framöver. Parlamentet 

konstaterar att detta medför risker för 

effektiviteten hos 

utsläppshandelssystemet, som är 

EU:s viktigaste mekanism för att 

utsläppen ska kunna minskas på ett sätt 

som skapar likvärdiga förutsättningar för 

konkurrerande teknik, ger företagen 

handlingsfrihet att ta fram egna strategier 

mot utsläppen och innefattar särskilda 

åtgärder mot koldioxidläckage. 

 Parlamentet uppmanar kommissionen att 

vidta åtgärder för att rätta till 

utsläppshandelssystemet på de punkter där 

det misslyckats och få det att fungera 

såsom det ursprungligen var meningen. 

Dessa åtgärder får inbegripa 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/6 

Ändringsförslag  6 
Chris Davies 
för ALDE-gruppen 

Romana Jordan 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24 – led a 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

a) Justera om utsläppshandelssystemet 

innan tredje fasen inleds, genom att ta ur 

omlopp en påtaglig mängd utsläppsrätter 

så att det åter blir brist på dem och 

systemet kan fylla sin ursprungliga 

funktion, nämligen att sporra till 

investeringar i teknik med låga 

koldioxidutsläpp och i 

energieffektivitetsåtgärder, och därefter 

föreslå en lagstiftningsakt för att dessa 

utsläppsrätter ska kunna dras in för gott. 

a) Så snart som möjligt lägga fram en 

rapport för parlamentet och rådet, med 

undersökning bland annat av 

konsekvenserna för incitamenten till 

investeringar i teknik med låga 

koldioxidutsläpp samt risken för 

koldioxidläckage. Innan tredje fasen inleds 

ska kommissionen vid behov ändra den 

förordning som avses i artikel 10.4 i 

direktiv 2003/87/EG för att genomföra 

lämpliga åtgärder, eventuellt bl.a. i form 

av att hålla inne så många utsläppsrätter 

som behövs för ändamålet. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/7 

Ändringsförslag  7 
Chris Davies 
för ALDE-gruppen 

Romana Jordan 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24 – led c 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

c) Ta med transportsektorn i 

utsläppshandeln för att påskynda 

innovation och energieffektivitet i denna 

sektor, för att internalisera kostnaderna 

bättre och för att skapa likvärdiga 

verksamhetsförutsättningar för alla 

transportsätt. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/8 

Ändringsförslag  8 
Chris Davies 
för ALDE-gruppen 

Romana Jordan 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24 – led d 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

d) Fastställa ett reservpris för 

utauktioneringen av utsläppsrätter så tidigt 

som möjligt. Detta reservpris ska vara 

lägre än det pris på koldioxidutsläpp som 

avsågs då nuvarande lagstiftning antogs, 

men dock tillräckligt högt för att ge 

tillförsikt åt företag som gör långsiktiga 

investeringar. 

d) Göra och offentliggöra en utredning av 

värdet med att fastställa ett reservpris för 

utauktioneringen av utsläppsrätter så tidigt 

som möjligt. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/9 

Ändringsförslag  9 
Chris Davies 
för ALDE-gruppen 

Romana Jordan 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24 – led e 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

e) Stimulera efterfrågan inom 

utsläppshandelssystemet genom att föreslå 

att det utvidgas till att också omfatta 

utsläpp från fossila bränslen som sålts 

från de delar av värme- och 

transportbranscherna som inte är direkt 

utsatta för internationell konkurrens samt 

utsläpp från havssjöfarten. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/10 

Ändringsförslag  10 
Chris Davies 
för ALDE-gruppen 

Romana Jordan 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24 – led h 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

h) Det oaktat tillse att inga av åtgärderna 

leder till minskad gratistilldelning av 

utsläppsrätter till den industri där risk för 

koldioxidläckage föreligger, för att 

riktmärket ska kunna uppnås. 

h) Det oaktat tillse att inga av åtgärderna 

leder till minskad tilldelning av 

utsläppsrätter till sektorer där risk för 

koldioxidläckage kan föreligga, enligt 

riktmärkesbeslutet (kommissionens 

beslut 2011/278/EU). 

Or. en 

 

 


