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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Betragtning -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1) Det Europæiske Råd anførte i sine 

konklusioner om 2030-rammen for klima- 

og energipolitikken fra mødet den 23.-24. 

oktober 2014, at et velfungerende og 

reformeret emissionshandelssystem med 

et instrument til at stabilisere markedet vil 

være det vigtigste europæiske instrument 

til at nå EU's mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner.  

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) I lyset af nødvendigheden af at 

fastholde incitamenterne i EU ETS under 

forhandlingerne om Europa-Parlamentets 
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og Rådets direktiv 2012/27/EU1a, 

forelagde Kommissionen en erklæring, 

hvori den forpligtede sig til at gennemgå 

forskellige valgmuligheder, bl.a. 

permanent tilbageholdelse af den 

nødvendige kvotemængde med henblik på 

snarest mulig vedtagelse af yderligere 

passende strukturelle foranstaltninger for 

at styrke ETS i fase 3 og gøre systemet 

mere effektivt. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 

energieffektivitet, om ændring af direktiv 

2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 

ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 

2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 

1). 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I Kommissionens rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet om situationen på det 

europæiske kulstofmarked i 20121 blev det 

konstateret, at der er behov for strukturelle 

foranstaltninger for at håndtere 

uligevægten mellem udbud og 

efterspørgsel. Ifølge konsekvensanalysen i 

forbindelse med rammen for klima- og 

energipolitikken frem til 20302 forventes 

denne uligevægt at fortsætte, og der vil 

ikke blive rettet op på den ved at tilpasse 

det lineære forløb til et mere stringent mål 

inden for rammen. En ændring af den 

lineære faktor vil kun gradvist ændre loftet. 

Overskuddet vil derfor også kun falde 

gradvist, således at markedet vil skulle 

fortsætte med at operere med et overskud 

på mere end 2 milliarder kvoter eller 

derover i mere end ti år. For at løse dette 

problem og gøre den europæiske 

emissionshandelsordning mere 

modstandsdygtig over for ubalancer bør 

(2) I Kommissionens rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet om situationen på det 

europæiske kulstofmarked i 20121 blev det 

konstateret, at der er behov for strukturelle 

foranstaltninger for at håndtere 

uligevægten mellem udbud og 

efterspørgsel. Ifølge konsekvensanalysen i 

forbindelse med rammen for klima- og 

energipolitikken frem til 20302 forventes 

denne uligevægt at fortsætte, og der vil 

ikke blive rettet op på den ved at tilpasse 

det lineære forløb til et mere stringent mål 

inden for rammen. En ændring af den 

lineære faktor vil kun gradvist ændre loftet. 

Overskuddet vil derfor også kun falde 

gradvist, således at markedet vil skulle 

fortsætte med at operere med et overskud 

på omkring 2 milliarder kvoter eller 

derover i mere end ti år, hvilket vil hindre 

ETS i at give det nødvendige 

investeringssignal til nedbringelse af CO2-

emissioner på en omkostningseffektiv 
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der oprettes en markedsstabilitetsreserve. 

For at sikre retlig sikkerhed for udbuddet 

af kvoter i fase 3 og give 

markedsdeltagerne tid til at tilpasse sig 

den nye udformning, bør 

markedsstabilitetsreserven oprettes fra og 

med indledningen af fase 4 i 2021. For så 

vidt muligt at sikre forudsigeligheden bør 

der indføres klare regler for overførsel af 

kvoter til og frigivelse af kvoter fra 

reserven. Fra og med 2021, og forudsat at 

betingelserne er opfyldt, bør der overføres 

kvoter svarende til 12 % af mængden af 

kvoter i omsætning i år x-2 til reserven. En 

tilsvarende mængde kvoter bør frigives fra 

reserven, når den samlede mængde kvoter i 

omsætning er under 400 millioner kvoter. 

måde. For at løse dette problem og gøre 

ETS mere modstandsdygtigt over for 

ubalancer mellem udbud og efterspørgsel 

og dermed korrigere en fejl i dette systems 

udformning og sætte det i stand til at 

fungere som et velordnet marked med 

stabile og konkurrencedygtige priser, der 

afspejler kvoternes reelle værdi, bør der 

oprettes en markedsstabilitetsreserve i fase 

3, således at de gavnlige virkninger heraf 

kan fastslås inden indledningen af fase 4 i 

2021. Markedsstabilitetsreserven skal 

også sikre synergien med andre 

klimapolitikker, herunder politikkerne for 

vedvarende energi og energieffektivitet. 

For så vidt muligt at sikre 

forudsigeligheden bør der indføres klare 

regler for overførsel af kvoter til og 

frigivelse af kvoter fra reserven. Fra og 

med 2018, og forudsat at betingelserne er 

opfyldt, bør der overføres kvoter svarende 

til 12 % af mængden af kvoter i omsætning 

i år x-1 til reserven. En tilsvarende 

mængde kvoter bør frigives fra reserven, 

når den samlede mængde kvoter i 

omsætning er under 400 millioner kvoter. 

____________________ ____________________ 

1 COM(2012)652 final 1 COM(2012)652 final 

2 Indsæt henvisning. 2 Indsæt henvisning. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Oprettelsen af 

markedsstabilitetsreserven betyder 

desuden, at der bør indføres nogle 

konsekvensændringer i direktiv 

2003/87/EF for at sikre et pålideligt og 

velfungerende emissionshandelssystem. 

Navnlig kan anvendelsen af direktiv 

2003/87/EF medføre, at der i slutningen af 

hver handelsperiode auktioneres store 

mængder af kvoter, hvilket kan 

(3) Oprettelsen af 

markedsstabilitetsreserven betyder 

desuden, at der bør indføres nogle 

konsekvensændringer i direktiv 

2003/87/EF for at sikre et pålideligt og 

velfungerende emissionshandelssystem. 

Navnlig kan anvendelsen af direktiv 

2003/87/EF medføre, at der i slutningen af 

hver handelsperiode auktioneres store 

mængder af kvoter, hvilket kan 
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underminere markedets stabilitet. For at 

undgå en uligevægtig markedssituation, 

hvor kvoteudbuddet i slutningen af en 

handelsperiode og begyndelsen af den 

næste kan virke forstyrrende for et 

velfungerende marked, bør der gives 

mulighed for at auktionere en del af en 

eventuel overskydende kvotemængde i 

slutningen af en handelsperiode i de to 

første år af den efterfølgende periode. 

underminere markedets stabilitet. For at 

undgå en uligevægtig markedssituation, 

hvor kvoteudbuddet i slutningen af en 

handelsperiode og begyndelsen af den 

næste kan virke forstyrrende for et 

velfungerende marked, bør der gives 

mulighed for at overføre sådanne kvoter til 

markedsstabilitetsreserven i slutningen af 

den pågældende handelsperiode. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Med Kommissionens forordning 

(EU) nr. 176/20141a blev auktioneringen 

af 900 mio. kvoter udskudt 

("backloaded") fra perioden 2014-2016 til 

perioden 2019-2020 (slutningen af ETS’ 

fase 3). Såfremt disse tilbageholdte kvoter 

auktioneres i 2019 og 2020 vil det virke 

imod formålet med det foreliggende 

forslag til en markedsstabilitetsreserve, 

nemlig en nedbringelse af 

kvoteoverskuddet. Derfor bør de 

tilbageholdte kvoter ikke auktioneres, men 

i stedet overføres direkte til 

markedsstabilitetsreserven. 

 __________________ 

 1a Kommissionens forordning (EU) nr. 

176/2014 af 25. februar 2014 om ændring 

af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så 

vidt angår fastsættelse af den mængde 

kvoter for drivhusgasemissioner, der skal 

auktioneres i 2013-20 (EUT L 56 af 

26.2.2014, s. 11). 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 3 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3b) Det er vigtigt, at ETS giver 

incitamenter til en CO2-effektiv vækst, og 

at konkurrenceevnen for europæiske 

industrier, der har en reel risiko for CO2-

lækage, beskyttes. Europa-Parlamentet 

understregede allerede i sin beslutning af 

4. februar 2014 om handlingsplanen for 

en konkurrencedygtig og bæredygtig 

stålindustri i Europa, at ”Kommissionen 

bør arbejde mere konkret og detaljeret 

med at finde en løsning på problemet med 

CO2-lækager”. Det Europæiske Råd 

gjorde det i sine konklusioner af 23. og 

24. oktober 2014 om 2030-rammen for 

klima- og energipolitikken klart, at den 

gratis tildeling af kvoter og 

foranstaltningerne mod CO2-lækag vil 

fortsætte efter 2020, og fastslog, at "for at 

opretholde den internationale 

konkurrenceevne bør de mest effektive 

anlæg i disse sektorer ikke udsættes for 

unødige CO2-omkostninger, der fører til 

CO2-lækage". Der bør træffes 

forholdsmæssige foranstaltninger, der 

afspejler den CO2-pris, der gælder på 

tidspunktet for deres indførelse, for at 

beskytte virksomheder, der har en reel 

risiko for CO-lækage, mod enhver negativ 

indvirkning på deres konkurrenceevne, og 

dermed undgå ekstra ETS-relaterede 

omkostninger for de mest effektive anlæg. 

Kommissionen bør med dette for øje tage 

direktiv 2003/87/EF, og navnlig artikel 

10a heri, op til revision. Som led i 

forfølgelsen af målsætningen om at skabe 

et indre energimarked bør en sådan 

revision endvidere omfatte harmoniserede 

ordninger på EU-plan for kompensation 

for CO2-omkostninger, der væltes over på 

elpriserne, som supplement til den 

mekanisme, der på nuværende tidspunkt 

er omfattet af statsstøttereglerne, med 

henblik på at sikre fuldstændig lige 
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konkurrencevilkår. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Kommissionen bør evaluere, hvordan 

markedsstabilitetsreserven fungerer på 

grundlag af erfaringerne med dens 

anvendelse. I forbindelse med denne 

evaluering af markedsstabilitetsreserven 

bør det navnlig undersøges, om reglerne 

for overførsel af kvoter til reserven er 

hensigtsmæssige for at nå det ønskede mål 

om at afhjælpe den strukturelle uligevægt 

mellem udbud og efterspørgsel. 

(4) Kommissionen bør inden for tre år 

efter markedsstabilitetsreservens 

ikrafttrædelse evaluere, hvordan 

markedsstabilitetsreserven fungerer på 

grundlag af erfaringerne med dens 

anvendelse. I forbindelse med denne 

evaluering af markedsstabilitetsreserven 

bør det navnlig undersøges, om reglerne 

for overførsel af kvoter til og fra reserven 

er hensigtsmæssige for at nå det ønskede 

mål om at afhjælpe den strukturelle 

uligevægt mellem udbud og efterspørgsel. 

Evalueringen bør også omfatte 

markedsstabilitetsreservens indvirkning 

på EU-industriens konkurrenceevne og 

på risikoen for CO2-lækage. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Artikel 10 og artikel 13, stk. 2, i 

direktiv 2003/87/EF bør derfor ændres i 

overensstemmelse hermed — 

(5) Direktiv 2003/87/EF bør derfor ændres 

i overensstemmelse hermed — 

Begrundelse 

Der er ingen grund til at henvise til de specifikke artikler, der skal ændres. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 
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Artikel 1 – stk. 1 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der oprettes en 

markedsstabilitetsreserve, som træder i 

kraft den 1. januar 2021. 

1. Der oprettes i 2018 en 

markedsstabilitetsreserve, som træder i 

kraft den 31. december 2018. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kommissionen sikrer, at kvoter, som 

er tilbageholdt i henhold til forordning 

(EU) nr. 176/20141a, overføres direkte til 

markedsstabilitetsreserven. 

 __________________ 

 1a Kommissionens forordning (EU) nr. 

176/2014 af 25. februar 2014 om ændring 

af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så 

vidt angår fastsættelse af den mængde 

kvoter for drivhusgasemissioner, der skal 

auktioneres i 2013-20 (EUT L 56 af 

26.2.2014, s. 11). 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Kvoter, der henstår i reserven for 

nytilkomne i slutningen af en 

handelsperiode, og kvoter, der ikke er 

tildelt som følge af virksomhedslukninger 

eller i henhold til undtagelsen i 

forbindelse med modernisering af 

elsektoren, betragtes som "ikke-tildelte 

kvoter". Alle sådanne ikke-tildelte kvoter 

auktioneres ikke i slutningen af den tredje 

handelsperiode, men overføres direkte til 

markedsstabilitetsreserven. 
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 DA 

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvert år offentliggør Kommissionen 

senest den 15. maj den samlede mængde 

kvoter i omsætning i det foregående år. 

Den samlede kvotemængde i omsætning i 

år x, er lig med den akkumulerede mængde 

kvoter, der er udstedt i perioden siden den 

1. januar 2008, inklusive den mængde, der 

er udstedt i henhold til artikel 13, stk. 2, i 

direktiv 2003/87/EF i samme periode, og 

tilladelser til at anvende internationale 

kreditter for anlæg henhørende under EU's 

emissionshandelsordning for så vidt angår 

emissioner frem til den 31. december i år x, 

minus den akkumulerede mængde 

verificerede emissioner i tons fra anlæg 

henhørende under EU's 

emissionshandelsordning mellem den 1. 

januar 2008 og den 31. december i år x, 

eventuelt annullerede kvoter i 

overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i 

direktiv 2003/87/EF og mængden af kvoter 

i reserven. Der tages ikke hensyn til 

emissioner i den treårsperiode, der 

begyndte i 2005 og sluttede i 2007, eller til 

de kvoter, der er udstedt for disse 

emissioner. Kommissionen offentliggør 

første gang den samlede mængde kvoter 

senest den 15. maj 2017. 

2. Hvert år offentliggør Kommissionen 

senest den 15. maj den samlede mængde 

kvoter i omsætning i det foregående år. 

Den samlede kvotemængde i omsætning i 

år x, er lig med den akkumulerede mængde 

kvoter, der er udstedt i perioden siden den 

1. januar 2008, inklusive den mængde, der 

er udstedt i henhold til artikel 13, stk. 2, i 

direktiv 2003/87/EF i samme periode, og 

tilladelser til at anvende internationale 

kreditter for anlæg henhørende under EU's 

emissionshandelsordning for så vidt angår 

emissioner frem til den 31. december i år x, 

minus den akkumulerede mængde 

verificerede emissioner i tons fra anlæg 

henhørende under EU's 

emissionshandelsordning mellem den 1. 

januar 2008 og den 31. december i år x, 

eventuelt annullerede kvoter i 

overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i 

direktiv 2003/87/EF og mængden af kvoter 

i reserven. Der tages ikke hensyn til 

emissioner i den treårsperiode, der 

begyndte i 2005 og sluttede i 2007, eller til 

de kvoter, der er udstedt for disse 

emissioner. Kommissionen offentliggør 

første gang den samlede mængde kvoter 

senest den 15. maj 2016. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Fra og med 2021 tilføres reserven hvert 

år en mængde kvoter svarende til 12 % af 

den samlede mængde kvoter bragt i 

3. I overensstemmelse med bestemmelsen 

i artikel 1, stk. 1, om rettidig 

gennemførelse af reserven efter dens 
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omsætning i år x-2, som offentliggjort i 

maj i år x-1, medmindre kvotemængden, 

der vil skulle overføres til reserven, er 

under 100 millioner. 

oprettelse tilføres reserven hvert år uden 

unødig forsinkelse en mængde kvoter 

svarende til 12 % af den samlede mængde 

kvoter bragt i omsætning i år x-1, som 

offentliggjort i maj i år x, medmindre 

kvotemængden, der vil skulle overføres til 

reserven, er under 100 millioner. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fra 2021 og derefter auktionerer 

medlemsstaterne alle kvoter, som ikke 

tildeles gratis i overensstemmelse med 

artikel 10a og 10c, og som ikke overføres 

til markedsstabilitetsreserven oprettet ved 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

[OPEU please insert number of this 

Decision when known](*)." 

1. Fra 2018 og derefter auktionerer 

medlemsstaterne alle kvoter, som ikke 

tildeles gratis i overensstemmelse med 

artikel 10a og 10c, og som ikke overføres 

til markedsstabilitetsreserven oprettet ved 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

[OPEU please insert number of this 

Decision when known](*)." 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 1 a  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1a. Hvis den kvotemængde, som 

medlemsstaterne auktionerer det sidste år 

af hver periode, som omhandlet i artikel 

13, stk. 1, overstiger den forventede 

auktionsmængde for de første to år af den 

efterfølgende periode inden anvendelse af 

artikel 1, stk. 3, i afgørelse [OPEU please 

insert number of this Decision when 

known] med mere end 30 %, trækkes to 

tredjedele af forskellen mellem 

mængderne fra auktionsmængden i det 

sidste år af perioden og lægges i lige store 

1a. Kvoter, der i slutningen af en 

handelsperiode henstår i reserven for 

nytilkomne eller ikke er tildelt som følge 

af virksomhedslukninger eller i henhold 

til undtagelsen i forbindelse med 

modernisering af elsektoren, betragtes 

som "ikke-tildelte kvoter". Alle sådanne 

ikke-tildelte kvoter overføres direkte til 

markedsstabilitetsreserven.   
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rater til medlemsstaternes 

auktionsmængder i de første to år af den 

efterfølgende periode. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning  

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 3a. I artikel 10, stk. 3, første afsnit, 

affattes den indledende tekst således: 

"3. Medlemsstaterne afgør, hvorledes 

indtægterne fra auktionering af kvoter skal 

anvendes. Mindst 50 % af indtægterne fra 

auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 

kvoter, herunder alle indtægter fra den i 

stk. 2, litra b) og c), omhandlede 

auktionering, eller en til disse indtægter 

svarende økonomisk værdi, bør anvendes 

til en eller flere af følgende:" 

"3. Medlemsstaterne afgør, hvorledes 

indtægterne fra auktionering af kvoter skal 

anvendes. Mindst 50 % af indtægterne fra 

auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 

kvoter, herunder alle indtægter fra den i 

stk. 2, litra b) og c), omhandlede 

auktionering, eller en til disse indtægter 

svarende økonomisk værdi, skal anvendes 

til en eller flere af følgende:" 

Begrundelse 

En mere udtrykkelig forpligtelse til at anvende auktionsindtægterne på den angivne måde vil 

forhindre, at midlerne bruges til at dække underskud på statsbudgettet. På den måde vil 

auktionsindtægterne rent faktisk blive brugt til at bekæmpe klimaændringerne og støtte EU’s 

overgang til en kulstoffattig økonomi i overensstemmelse med principperne i klima- og 

energipakken fra 2008. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)  

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende 

afsnit efter første afsnit: 

 “Såfremt Kommissionen har foretaget en 

tilpasning som omhandlet i første afsnit, 

overføres en kvotemængde svarende til 
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den kvoteforhøjelse i 2019 og 2020, der er 

fastsat i bilag IV til Kommissionens 

forordning (EU) nr. 1031/2010* til den 

markedsstabilitetsreserve, der er oprettet 

ved afgørelse [OPEU please insert 

number of this Decision when known].” 

 _______________ 

 *Kommissionens forordning (EU) nr. 

1031/2010 af 12. november 2010 om det 

tidsmæssige og administrative forløb af 

auktioner over kvoter for 

drivhusgasemissioner og andre aspekter i 

forbindelse med sådanne auktioner i 

medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2003/87/EF om en ordning for 

handel med kvoter for 

drivhusgasemissioner i Fællesskabet 

(EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1). 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10a – stk. 8 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3c. I artikel 10a, stk. 8, indsættes følgende 

afsnit efter andet afsnit: 

 "Fra datoen for ikrafttrædelsen af den 

markedsstabilitetsreserve, der er oprettet 

ved afgørelse [OPEU please insert 

number of this Decision when known] og 

frem til den 31. december 2025 stilles 300 

mio. kvoter gradvis til rådighed i 

overensstemmelse med dette stykke til 

banebrydende projekter for industriel 

innovation inden for de sektorer, der er 

opført i bilag I, og på grundlag af de i 

dette stykke omhandlede objektive og 

gennemsigtige kriterier. Disse 300 mio. 

kvoter tages fra de ikke-tildelte kvoter som 

defineret i artikel 1, stk. 1b, i afgørelse 

[OPEU please insert number of this 

Decision when known].” 
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Forslag til afgørelse 

Artikel 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 2a 

 Revision af direktiv 2003/87/EF 

 Senest den …+ reviderer Kommissionen 

direktiv 2003/87/EF med henblik på at 

sikre en effektiv beskyttelse af de 

industrier i Unionen, der har en reel 

risiko for CO2-lækage, indføre en mere 

præcis kvotetildeling og give incitamenter 

til CO2-effektiv vækst uden at bidrage til 

overudbuddet af kvoter. Kommissionen 

tager i den forbindelse hensyn til 

konklusionerne fra Det Europæiske Råds 

møde den 23.-24. oktober 2014, navnlig 

hvad angår bestemmelserne om CO2-

lækage, videreførelse af gratistildelingen, 

bedre tilpasning til skiftende 

produktionsniveauer, og incitamenter for 

de mest effektive anlæg. Kommissionen 

skal endvidere overveje en EU-

harmoniseret mekanisme til 

kompensation for de indirekte CO2-

omkostninger, der følger af dette direktiv, 

med henblik på at sikre lige 

konkurrencevilkår såvel globalt som på 

EU-plan.  Kommissionen forelægger om 

nødvendigt et forslag for Europa-

Parlamentet og Rådet efter den 

almindelige lovgivningsprocedure.  

 ________________ 

 + OJ: Please, insert the date: six months 

from the entry into force of this Decision. 
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Forslag til afgørelse 

Artikel 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen udarbejder senest den 31. Kommissionen udarbejder senest tre år 
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december 2026 en evaluering af 

markedsstabilitetsreserven med 

udgangspunkt i en analyse af det 

europæiske kvotemarkeds virkemåde og 

forelægger om nødvendigt Europa-

Parlamentet og Rådet et ændringsforslag. 

Ved evalueringen skal der især fokuseres 

på den procentdel, der anvendes til at 

fastsætte den mængde kvoter, der overføres 

til reserven i henhold til artikel 1, stk. 3, 

samt den numeriske værdi for loftet over 

den samlede kvotemængde, der er bragt i 

omsætning, jf. artikel 1, stk. 4. 

efter datoen for 

markedsstabilitetsreservens ikrafttræden 
en evaluering af markedsstabilitetsreserven 

med udgangspunkt i en analyse af det 

europæiske kvotemarkeds virkemåde og 

forelægger om nødvendigt Europa-

Parlamentet og Rådet et ændringsforslag. 

Ved evalueringen skal der især fokuseres 

på den procentdel, der anvendes til at 

fastsætte den mængde kvoter, der overføres 

til reserven i henhold til artikel 1, stk. 3, 

samt den numeriske værdi for loftet over 

den samlede kvotemængde, der er bragt i 

omsætning, jf. artikel 1, stk. 4. 

Kommissionen skal ved evalueringen 

endvidere undersøge 

markedsstabilitetsreservens indvirkning 

på europæisk industris konkurrenceevne 

og på risikoen for CO2-lækage. Det er 

nødvendigt, at der to år før begyndelsen 

på hver ny fase foretages en evaluering af 

markedsstabilitetsreservens 

funktionskriterier for at sikre, at 

kriterierne stadig er hensigtsmæssige, og 

samtidig tilgodese markedets behov for 

forudsigelighed. 

 


