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_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 
Skäl 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I sin resolution av den 15 mars 2012 

om en färdplan för ett konkurrenskraftigt 

utsläppssnålt samhälle 2050 

(2011/2095(INI))
1
 uppmanar 

Europaparlamentet kommissionen att 

åtgärda bristerna i 

utsläppshandelssystemet för att få det att 

fungera som det var avsett från början, 

och att, innan den tredje handelsperioden 

påbörjas, vid behov ändra den förordning 

som antagits i enlighet med artikel 10.4 i 

direktiv 2003/87/EG för att genomföra 

lämpliga åtgärder, som kan inbegripa att 

hålla inne så många utsläppsrätter som 

behövs för ändamålet. 

 

 ______________ 

 1
Antagna texter, P7_TA(2012)0086. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 
Skäl 1b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1b) I slutet av 2011 hade ett överskott på 

955 miljoner utsläppsrätter ackumulerats. 

Detta överskott kommer antagligen att 

öka om inga strukturella åtgärder vidtas 

beträffande EU:s utsläppshandelssystem. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 
Skäl 1c (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1c) Ett sådant stort överskott av 

utsläppsrätter leder till ett lägre 

koldioxidpris än det som ursprungligen 

avsågs, vilket minskar incitamenten att 

investera i koldioxidsnål teknik och ökar 

risken för att unionen ska fastna i 

koldioxidintensiva infrastrukturer. 

 

Ändringsförslag  4 

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 av en 

konsekvensbedömning som visar att 

effekterna på sektorer där det finns 

betydande risk för koldioxidläckage är 

begränsade. Kommissionen bör få göra 

högst en sådan anpassning, och då endast 
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under den åttaårsperiod som inleds den 

1 januari 2013. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 
Skäl 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) En anpassning av tidsschemat för 

auktioner bör betraktas som en kortsiktig 

åtgärd snarare än som en strukturell 

åtgärd för att komma åt obalanser i EU:s 

utsläppshandelssystem, och bör inte 

undergräva stabiliteten och 

förutsebarheten i EU:s 

utsläppshandelssystem. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 
Skäl 2b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2b) Med tanke på att priserna på 

certifikaten kan komma att öka bör man 

överväga att se över riktlinjerna för vissa 

statliga stödåtgärder inom ramen för 

systemet för handel med utsläppsrätter för 

växthusgaser efter 2012 (SWD(2012)0130 

och SWD(2003)0131 – indirekta 

utsläppskostnader) samt kriterierna i 

artikel 10a.14–10a.17 i direktiv 

2003/87/EG (direkta utsläppskostnader), 

med hänsyn till risken för 

koldioxidläckage och snedvridning av 

konkurrensen mellan olika sektorer. 

Motivering 

Vissa industrier har behandlats mycket generöst med fria utsläppsrätter, medan vissa 
energiintensiva producenter antingen utsätts för illojal konkurrens genom att deras direkta 
konkurrenter gynnas av fri tilldelning av utsläppsrätter (t.ex. gipsindustrin) eller får för låg 
ersättning på grund av sin höga energiförbrukning (t.ex. aluminiumindustrin). Riktlinjerna för 
vissa statliga stödåtgärder bör därför anpassas till denna situation, och de kriterier som gäller 
för förteckningen över sektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage bör 
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revideras för att man ska kunna lägga till energieffektiva sektorer med jämförelsevis låga 
koldioxidavtryck. 
 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 
Artikel 1 – inledningen 
 

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: 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 
Artikel 1 
Direktiv 2003/87/EG  

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – sista meningen  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska vid behov anpassa 

tidsschemat för varje period för att 

säkerställa en välfungerande marknad. 

Kommissionen får, under särskilda 

omständigheter, anpassa tidsschemat för 

den period som anges i artikel 13.1 med 

början den 1 januari 2013 för att 

säkerställa en välfungerande marknad om 

en konsekvensbedömning visar att 

effekterna på sektorer där det finns 

betydande risk för koldioxidläckage är 

begränsade. Kommissionen får göra högst 

en sådan anpassning. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 
Artikel 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a 

 Ikraftträdande 

 Detta beslut träder i kraft den tredje 

dagen efter det att det har offentliggjorts i 
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Europeiska unionens officiella tidning. 

 

 

 

 


