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20.6.2013 A7-0046/21 

Ändringsförslag  21 
Matthias Groote 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Kommissionen ska vid behov anpassa 

tidsschemat för varje period för att 

säkerställa en välfungerande marknad.” 

Om en konsekvensbedömning för de 

enskilda industrisektorerna visar att inga 

större effekter är att vänta i sektorer eller 

delsektorer där det finns betydande risk 

för koldioxidläckage får kommissionen 

under exceptionella omständigheter 

anpassa tidsschemat för den period som 

anges i artikel 13.1 med början den 

1 januari 2013 för att säkerställa en 

välfungerande marknad. Kommissionen 

får göra högst en sådan anpassning för 

högst 900 miljoner utsläppsrätter. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/22 

Ändringsförslag  22 
Matthias Groote 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a 

 Utsläppsrätter som tillfälligt hålls borta 

från marknaden till följd av en 

anpassning av tidsschemat för auktioner i 

enlighet med artikel 10.4 i direktiv 

2003/87/EG ska på ett förutsägbart och 

linjärt sätt återinföras, med början det år 

som följer på året då utsläppsrätterna 

senaste hölls inne. 600 miljoner av dessa 

utsläppsrätter ska göras tillgängliga för 

inrättandet av en fond till stöd för 

utvecklingen av innovativ koldioxidsnål 

teknik, demonstrationsprojekt och 

åtgärder avsedda att sänka de 

energiintensiva industriernas kostnader 

och koldioxidutsläpp, och för sociala och 

kompetensrelaterade aspekter av 

övergången till ett koldioxidsnålt 

samhälle. Medel ska göras tillgängliga på 

basis av de principer som fastställs i det 

fjärde stycket i artikel 10a.8 direktiv 

2003/87/EG, vilka ska gälla i tillämpliga 

fall. Det tillgängliga finansiella stödet ska 

ha fördelats före utgången av 2020. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/23 

Ändringsförslag  23 
Matthias Groote 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 1b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1b) Enligt artikel 1 i direktiv 2003/87/EG 

var syftet med att inrätta det europeiska 

systemet för handel med utsläppsrätter att 

minska utsläppen av växthusgaser på ett 

kostnadseffektivt och ekonomiskt lönsamt 

sätt. 

Or. en 

Motivering 

Handelssystemet med tak garanterar att de mål som fastställts avseende minskade utsläpp 
uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Det är taket som säkerställer minskade utsläpp, inte 
priset. 
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20.6.2013 A7-0046/24 

Ändringsförslag  24 
Matthias Groote 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 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. Kommissionen bör få 

göra högst en sådan anpassning för högst 

900 miljoner utsläppsrätter, och då endast 

under den period av åtta med början den 

1 januari 2013. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/25 

Ändringsförslag  25 
Matthias Groote 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) En andel av de utsläppsrätter som 

kommissionen föreslår ska hållas inne 

bör användas till att skapa en fond som 

ökar stabiliteten för EU:s 

utsläppshandelssystem. Kommissionen 

bör få i uppdrag att möjliggöra 

användningen av 600 miljoner 

utsläppsrätter i denna fond på basis av 

EU:s befintliga finansieringsmekanism 

(NER 300) för utveckling av innovativ 

koldioxidsnål teknik, och även utnyttja 

den för demonstrationsprojekt och 

innovationer som kan sänka de 

energiintensiva industriernas kostnader 

och koldioxidutsläpp, och för 

kompetensrelaterade aspekter av 

övergången till ett koldioxidsnålt 

samhälle. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/26 

Ändringsförslag  26 
Matthias Groote 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 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 (14–17) i direktiv 2003/87/EG 

(direkta utsläppskostnader), med hänsyn 

till risken för koldioxidläckage och 

snedvridning av konkurrensen mellan 

olika sektorer. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/27 

Ändringsförslag  27 
Matthias Groote 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Trots att koldioxidpriset är lägre än 

vad som ursprungligen förutsågs bör 

kommissionen följa principen om 

kontinuerlig reglering inom en given 

handelsperiod och beakta aktuella 

ekonomiska omständigheter när den 

sammanställer förteckningen över 

sektorer och delsektorer som anses vara 

utsatta för betydande risk för 

koldioxidläckage under åren 2015–2019.  

Or. en 

Motivering 

När kommissionen granskar förteckningen över koldioxidläckage måste den aktuella 
ekonomiska situationen beaktas. De sektorer som för närvarande är upptagna i förteckningen 
bör inte undantas från den nya förteckningen. Industrin behöver långsiktig förutsebarhet 
Industrin behöver långsiktig förutsebarhet och därför bör kommissionen följa principen om 
kontinuerlig reglering. 
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20.6.2013 A7-0046/28 

Ändringsförslag  28 
Matthias Groote 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 3b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3b) Det nuvarande låga koldioxidpriset 

beror bland annat på de många olika 

nationella stödsystemen för förnybara 

energikällor som är en följd av direktivet 

om förnybar energi. För att öka den 

långsiktiga effektiviteten för EU:s 

utsläppshandelssystem och säkra ett 

stabilt regelverk bör kommissionen före 

utgången av 2013 lägga fram förslag på 

strukturer för ett bättre integrerat system 

för att främja förnybara energikällor på 

EU-nivå efter 2020.  

Or. en 

 

 


