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KORTFATTAD MOTIVERING

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) togs i drift 
den 1 januari 2005 och utgör ett av de viktigaste instrumenten för EU:s klimatpolitik tack vare 
sin förmåga att uppnå absoluta utsläppsminskningar på ett ekonomiskt effektivt sätt. 
Ändringsdirektivet har utarbetats av kommissionen på begäran av Europeiska rådet med syfte 
att utvidga säkerheten och förutsägbarheten i systemet för handel med utsläppsrätter. Syftet 
med direktivet är i första hand att kodifiera tolkningen av termen förbränningsanläggning för 
att få slut på den inkonsekventa tillämpningen av direktivet som bör utvidgas till att omfatta 
nya sektorer och gaser för perioden efter 2013. Handeln med växthusgaser berör i första hand 
nationella regeringar och regionala landsgrupperingar. Vid en första anblick förefaller detta 
inte ha någon direkt betydelse för regionala myndigheter. Det är dock en mycket begränsad 
syn på saken. De förbränningsanläggningar som kommer in på marknaden finns 
nödvändigtvis i någon av medlemsstaternas regioner. Dessa anläggningars effektivitet när det 
gäller att anpassa sig till nya energikällor och deras beroende av – eller fortsatta handel på –
marknaden för utsläppsrätter kommer direkt att påverka den lokala miljön samt den 
ekonomiska utvecklingen, den sociala sammanhållningen och sysselsättningen på lokal nivå.

Kommissionens förslag är ett ytterst tekniskt och exakt dokument som utgör en del av 
internationella avtal.

Precis som kommissionsledamot Danuta Hübner ofta har påpekat spelar den 
europeiska regionala utvecklingspolitiken inom ramen för de nya reglerna och under 
programperioden 2007–2013 i arbetet med att finansiera och stödja en hållbar, 
konkurrenskraftig och säker energipolitik en viktig roll. Sammanhållningspolitiken kommer 
att öka sina redan avsevärda bidrag under perioden 2007–2013 för att möta utmaningen med 
säkrare och hållbarare energikällor. I konkreta ekonomiska termer har ”15,2 miljarder euro av 
sammanhållningsfondens medel under perioden tilldelats investeringar i förnybara
energikällor och energieffektivitet”.

Med hänsyn till dessa stora investeringar och för att göra det möjligt för de aktuella 
regionerna att övervaka förhållandet mellan de investeringar som har gjorts med användning 
av EU:s strukturfonder och prestandan hos de förbränningsanläggningar som finns i regionen 
och som drar fördel av dessa investeringar, föreslår föredraganden att regionala myndigheter 
och de lokala statliga myndigheter som ansvarar för de regionala utvecklingsfonderna ska 
informeras

 om den handel som bedrivs av anläggningar på deras område, så att de kan bedöma 
effekterna av regionalfondens bidrag till de företag som anpassar tekniken i dessa 
anläggningar till rena eller förnybara energikällor.

Parlamentet har nyligen påpekat1 att många av unionens regioner, framför allt de som har 
turism som främsta inkomstkälla, är starkt beroende av billiga flygresor för fortlevnaden av 
denna så viktiga bransch. Följaktligen har länder som Cypern, Grekland, Malta och unionens 
yttersta randområden ett intresse av att säkerställa en rimlig balans mellan nödvändigheten av 

                                               
1 Se Margie Sudres betänkande om en strategi för de yttersta randområdena 
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att vidta effektiva åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringarna och hållbara, 
billiga flygresor.

Avslutningsvis visar erfarenheterna från den första handelsperioden att priset på tillstånden 
kan variera dramatiskt. Detta skapar osäkerhet för dem som överväger att investera i 
energisnåla eller förnybara projekt, och sådana investeringar görs därmed mindre attraktiva. 
Det nya systemet bör omfatta åtgärder för att motverka spekulation som kan få ytterst 
skadliga effekter, något som vi ser just nu på andra marknader för allt från livsmedel till olja.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas på
samma sätt som aktörer inom andra 
näringar som får gratis utsläppsrätter än 
som elproducenter. Detta innebär att 80 % 
av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, 
och att gratistilldelningen till luftfarten 
sedan bör minska varje år med en lika stor 
kvantitet för att och helt upphöra år 2020. 
Gemenskapen och dess medlemsstater bör 
fortsätta att försöka att nå fram till ett avtal 
om globala åtgärder för att minska 
luftfartens utsläpp av växthusgaser samt 
granska situationen inom denna sektor som 
vid nästa översyn av gemenskapssystemet.]

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas på
ett sätt som återspeglar deras förmåga att 
finna ersättningsbränsle på medellång till 
lång sikt. Detta innebär att 80 % av 
utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, och 
att gratistilldelningen till luftfarten sedan 
bör minska varje år med en lika stor 
kvantitet för att och helt upphöra år 2020. 
Gemenskapen och dess medlemsstater bör 
fortsätta att försöka att nå fram till ett avtal 
om globala åtgärder för att minska 
luftfartens utsläpp av växthusgaser samt 
granska situationen inom denna sektor som 
vid nästa översyn av gemenskapssystemet.]
Tillämpningen av detta direktiv på 
EU:s yttersta randområden och öar, 
däribland små ömedlemsstater, måste 
föregås av en konsekvensbedömning. Om 
konsekvensbedömningen visar att 
tillämpningen av direktivet kan ge 
negativa sociala och ekonomiska 
konsekvenser, ska kommissionen vidta 
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åtgärder för att mildra dessa
konsekvenser.]

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Erfarenheterna av den första 
handelsperioden visar visserligen att 
gemenskapssystemet har stor potential och 
att de nationella tilldelningsplanerna för 
den andra handelsperioden kommer att leda 
till stora utsläppsminskningar till 2012, 
men översynen bekräftar att det krävs ett 
mer harmoniserat system för handel med 
utsläppsrätter i syfte att bättre utnyttja 
utsläppshandelns fördelar, undvika 
snedvridning på den inre marknaden och 
underlätta sammankopplingen av olika 
system för utsläppshandel. Systemet bör 
också bli mer förutsägbart och det bör 
utvidgas till att omfatta nya sektorer och 
gaser så att det blir möjligt både att stärka 
den prissignal för koldioxidutsläpp som 
kommer att utlösa nödvändiga 
investeringar och att erbjuda nya 
minskningsmöjligheter. Detta kommer att 
leda till att minskningskostnaderna blir 
lägre totalt sett och till att systemet blir mer 
effektivt.

(7) Erfarenheterna av den första 
handelsperioden visar visserligen att 
gemenskapssystemet har stor potential och 
att de nationella tilldelningsplanerna för 
den andra handelsperioden kommer att leda 
till stora utsläppsminskningar till 2012, 
men översynen bekräftar att det krävs ett 
mer harmoniserat system för handel med 
utsläppsrätter i syfte att bättre utnyttja 
utsläppshandelns fördelar, minska 
utrymmet för spekulation, undvika 
snedvridning på den inre marknaden och 
underlätta sammankopplingen av olika 
system för utsläppshandel. Systemet bör 
också bli mer förutsägbart och det bör 
utvidgas till att omfatta nya sektorer och 
gaser så att det blir möjligt både att stärka 
den prissignal för koldioxidutsläpp som 
kommer att utlösa nödvändiga 
investeringar och att erbjuda nya 
minskningsmöjligheter. Detta kommer att 
leda till att minskningskostnaderna blir 
lägre totalt sett och till att systemet blir mer 
effektivt.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska se till att de regionala myndigheterna
får relevant information om anläggningar 
i sitt område för att därmed kunna 
bedöma effekterna av de bidrag från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och sammanhållningsfonden som syftar 
till att stödja företag som ställer om 
anläggningarnas teknik till rena eller 
förnybara energikällor.

Or. en
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