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10.4.2013 A7-0046/10 

Ändringsförslag  10 
Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Förslag till beslut 
Skäl 3a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Innan kommissionen lägger fram 
förslag om strukturella åtgärder för en 
översyn av direktiv 2003/87/EG bör den i 
samband med denna översyn, vid sidan av 
de möjliga åtgärder som anges i 2012 års 
rapport om koldioxidmarknaden, 
överväga åtgärder som minskar 
övertilldelning såväl som omotiverade 
underskott av utsläppsrätter. Översynen 
bör omfatta 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, och bör garantera 
att de absoluta minskningar som är 
nödvändiga uppnås under hela perioden. 
Översynen får dessutom innehålla förslag 
om en effektiv mekanism för att övervaka 
och kontrollera att koldioxidmarknaden 
fungerar på rätt sätt, som endast bygger 
på de grundläggande målen i direktiv 
2003/87/EG och är oberoende i 
förhållande till eventuella nya politiska 
mål. 

Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/11 

Ändringsförslag  11 
Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Förslag till beslut 
Artikel 1 
Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 4 – sista stycket – sista meningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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

”Om det genom en konsekvensbedömning 
för de enskilda industrisektorerna visar 
att man inte förväntar sig att 
anläggningar som löper en avsevärd risk 
för koldioxidläckage kommer att påverkas 
i någon större utsträckning, eller om 
kommissionen föreslår politiska åtgärder 
för att kompensera eventuellt ökade 
indirekta kostnader får kommissionen vid 

behov anpassa tidsschemat för den period 
som anges i artikel 13.1 med början den 
1 januari 2013 för högst 900 miljoner 
utsläppsrätter. Om kommissionen föreslår 
att ett antal utsläppsrätter ska hållas inne 
ska den säkerställa att dessa 
utsläppsrätter återinförs linjärt med start 
året efter den tidpunkt som 
utsläppsrätterna hölls inne. 
Kommissionen får endast göra en enda 
sådan anpassning före 2020.” 

Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/12 

Ändringsförslag  12 
Tadeusz Cymańsky, Zbigniew Ziobro 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Förslag till beslut 
Beaktandeled 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – med beaktande av det beslut som 
fattades vid den 17:e partskonferensen för 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar rörande den 
kommande internationella 
klimatöverenskommelsen, den så kallade 
Durbanplattformen, som ska hållas 2015, 

Or. en 

Motivering 

While in effect, only European countries (EU/EFTA) and Australia (pending the results of the 
forthcoming federal elections on 14 September 2013), responsible for less than 14% of global 
emissions, have agreed to the extension of the UNFCCC Kyoto Protocol on December 8, 
2012 in Doha, the EU should postpone amending any parts of the politically sensitive Climate 
and Energy Package agreed to in 2008 before the finalisation of the negotiations taking place 
on a new international agreement on climate protection measures. At the moment, any 
measures to cut emissions in Europe will actually cause further emissions to drastically rise 
in other parts of the world as industry is moved to regions with little or no environmental 
protection regimes.  
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10.4.2013 A7-0046/13 

Ändringsförslag  13 
Tadeusz Cymańsky, Zbigniew Ziobro 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Förslag till beslut 
Beaktandeled 1b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – med beaktande av 2012 års europeiska 
konkurrenskraftsrapport som 
offentliggjordes den 10 oktober 2012, 

Or. en 

 

 


