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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at hovedformålet med mekanismen for CO2-grænsetilpasning bør 
være at støtte EU's grønne mål ved at bekæmpe CO2-lækage;

2. foreslår, at mekanismen for CO2-grænsetilpasning gennemføres som en udvidelse af  
EU's emissionshandelssystem (EU ETS), , hvilket vil kræve, at importørerne køber 
kvoter for mængden af CO2-emissioner, der indgår i deres produkter; bemærker, at 
mekanismen bør sikre en fælles CO2-pris for både indenlandske producenter og 
importører;

3. opfordrer indtrængende til, at den foreslåede EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, 
finder anvendelse på al import for at undgå forvridning på det indre marked;

4. anbefaler, at der indføres et system, der måler kulstofindholdet i importen gennem deres 
grundlæggende materialesammensætning (som beskrevet i forslaget fra Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg); minder om, at denne gennemførlige tilnærmelse vil 
veje hvert enkelt af de grundlæggende materialer, der er omfattet af EU ETS, og 
multiplicere det med værdien af kulstofintensiteten - som ideelt set bør defineres på 
landeniveau; understreger imidlertid, at det bør være muligt for importører, der er mere 
kulstofeffektive, at påvise den specifikke kulstofintensitet i deres produkter;

5. anmoder om, at gennemførelsen af mekanismen for CO2-grænsetilpasning fører til en 
gradvis udfasning af den gratis tildeling af kvoter efter en passende overgangsperiode, 
da mekanismen sikrer, at EU-producenter og -importører vil skulle håndtere de samme 
kulstofomkostninger på EU-markedet; bemærker, at denne udfasning bør kombineres 
parallelt med indførelsen af eksportrabatter for at opretholde stærke incitamenter til 
dekarbonisering, samtidig med at der sikres lige konkurrencevilkår for EU's eksport;

6. understreger, at importører fra tredjelande ikke bør betale to gange for det 
kulstofindhold, der er indeholdt i dets produkter;

7. opfordrer til, at indtægterne fra mekanismen for CO2-grænsetilpasning medtages i EU's 
budget;

8. mener, at ovennævnte forslag er foreneligt med Verdenshandelsorganisationens regler, 
da det ikke udøver forskelsbehandling mellem producenter, er baseret på objektive 
kriterier og har en klar miljømæssig målsætning.


