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av ett unionsregister (D054274/02 – 2017/3013(RPS)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av 

kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 om upprättande av ett unionsregister 

(D054274/02), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 

13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 

gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG1, särskilt artiklarna 12 och 

19, 

– med beaktande av yttrandet av den 30 november 2017 från den kommitté som avses i 

artikel 23.1 i ovannämnda direktiv, 

– med beaktande av kommissionens skrivelse av den 5 december 2017, i vilken 

parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot utkastet till 

förordning, 

– med beaktande av skrivelsen av den 11 januari 2018 från utskottet för miljö, folkhälsa 

och livsmedelssäkerhet till utskottsordförandekonferensens ordförande, 

– med beaktande av artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 

förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 

genomförandebefogenheter2, 

– med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet, 

– med beaktande av artiklarna 106.4 d och 105.6 i arbetsordningen, 

                                                 
1  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32. 
2  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. 



 

 

– med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 

105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 17 januari 

2018, och av följande skäl: 

A. För att skydda miljöintegriteten i EU:s utsläppshandelssystem är det förbjudet för 

luftfartygsoperatörer och andra aktörer i utsläppshandelssystemet att använda 

utsläppsrätter som utfärdas av en medlemsstat i vilken det finns skyldigheter som 

förfaller för luftfartygsoperatörer och andra aktörer, och för detta ändamål bör 

nödvändiga skyddsåtgärder införas. 

B. Genom artikel 19 i direktiv 2003/87/EG ges kommissionen befogenhet att anta åtgärder 

för ett standardiserat och säkert system av register, i enlighet med det föreskrivande 

förfarandet med kontroll.  

C. Den 8 december 2017 förelade kommissionen formellt parlamentet utkastet till 

kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 

om upprättande av ett unionsregister (”utkastet till åtgärd som omfattas av det 

föreskrivande förfarandet med kontroll”), vilket inledde den tre månader långa 

granskningsperiod som parlamentet har till sitt förfogande för att invända mot det 

utkastet till akt. 

D. Skyddsåtgärderna i utkastet till åtgärd som omfattas av det föreskrivande förfarandet 

med kontroll bör träda i kraft så snart som möjligt för att åtgärderna ska få verkan så att 

utsläppsrätter kan tilldelas kostnadsfritt, erhållas i utbyte mot internationella krediter 

eller auktioneras ut 2018, och utnyttjande av hela den tre månader långa 

granskningsperiod som parlamentet har till förfogande skulle inte ge tillräcklig tid för 

att utkastet till åtgärd som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll ska 

kunna träda i kraft innan utsläppsrätterna för 2018 utfärdas. 

1. Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot utkastet till 

kommissionens förordning. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till kommissionen 

och, för kännedom, till rådet. 

 

 


