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Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens beslutning af ... om 
opstilling af en liste over, hvilke sektorer og delsektorer der anses for at være udsat for 
en betydelig risiko for carbon leakage, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 
om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om 
ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for 
handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet2,

– der henviser til udkast til Kommissionens beslutning af ... om opstilling af en liste over, 
hvilke sektorer og delsektorer der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon 
leakage, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF,

– der henviser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de 
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og stk. 4, litra b,

A. der henviser til, at formålet med ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner er at fremme reduktionen af drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde som fastsat i artikel 1 i direktiv 
2003/87/EF,

B. der henviser til, at det i direktiv 2009/29/EF fastsættes, at auktionering er det 
grundlæggende princip for tildeling af kvoter for drivhusgasemissioner, fordi auktionering 
er den enkleste ordning og generelt anses for at være den økonomisk mest effektive,

C. der henviser til, at det i artikel 10a, stk. 12, i direktiv 2003/87/EF fastsættes, at anlæg i 
sektorer eller delsektorer med en betydelig risiko for carbon leakage tildeles gratiskvoter 
på 100 % af den mængde, der er fastlagt i henhold til den relevante ex ante-benchmark,

D. der henviser til, at carbon leakage finder sted, når aktiviteter, som udleder drivhusgasser, 
flyttes fra Fællesskabet til tredjelande og således øger de globale emissioner4,

                                               
1 EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.
2 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63.
3 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
4 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at 

forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet 
(KOM(2008)0016, s. 8).
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E. der henviser til, at Kommissionen, med henblik på at fastlægge sektorer og delsektorer 
med en betydelig risiko for carbon leakage, i henhold til artikel 10a, stk. 14, i direktiv 
2003/87/EF pålægges at vurdere sektorernes muligheder for at overvælte de direkte og 
indirekte omkostninger, som bliver en konsekvens af direktivet, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til mindre drivhusgaseffektive anlæg uden for Fællesskabet,

F. der henviser til, at kriterierne for fastlæggelse af de sektorer eller delsektorer, som er udsat 
for en betydelig risiko for carbon leakage, der er fastsat i artikel 10a, stk. 15 og stk. 16, i 
direktiv 2003/87/EF, kræver, at ikke blot stigningen i produktionsomkostningerne som 
følge af de direkte og indirekte ekstraomkostninger forbundet med gennemførelsen af 
direktivet, men også handelsintensiteten med tredjelande tages i betragtning,

G. der henviser til, at det i henhold til artikel 10a, stk. 18, i direktiv 2003/87/EF kræves, at 
listen over de sektorer eller delsektorer, der er udsat for en betydelig risiko for carbon 
leakage, når de relevante oplysninger er tilgængelige, fastsættes under hensyntagen til det 
omfang, hvori tredjelande, som repræsenterer en afgørende andel af den globale 
produktion af produkter i sektorer eller delsektorer, der anses for at være udsat for risiko 
for carbon leakage, fuldt og fast forpligter sig til at reducere drivhusgasemissionerne i de 
pågældende sektorer eller delsektorer og inden for samme tidsplan i et omfang, der svarer 
til Fællesskabets, og det omfang, hvori kulstofeffektiviteten i anlæg beliggende i disse 
lande er sammenlignelig med Fællesskabets,

H. der henviser til, at udkastet til Kommissionens beslutning vil føre til, at ca. 77 % af de 
sektorer uden for elsektoren, der er omfattet af fællesskabsordningen, må anses for at 
være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage og derfor er berettigede til en 
gratistildeling på 100 % op til de relevante ex ante-benchmarks; der henviser til, at 
Kommissionen har oplyst, at den i 2010 vil overveje at inddrage flere sektorer eller 
delsektorer, som repræsenterer betydelige mængder af de resterende emissioner uden for 
elsektoren, der er omfattet af fællesskabsordningen,

I. der henviser til, at en liste over sektorer, der er berettigede til en gratistildeling på 100 %, 
som tegner sig for næsten 80 % af fremstillingssektorens emissioner, ville reducere 
kvotehandelsordningens effektivitet og ikke ville være omkostningseffektiv, 

J. der henviser til, at der i udkastet til Kommissionens beslutning ikke er taget hensyn til 
tilsagn, som er givet i forbindelse med internationale forhandlinger om en international 
klimaaftale, og navnlig til, at Kommissionen ikke har vurderet kulstofeffektiviteten i de 
relevante sektorer eller delsektorer i tredjelande, 

K. der henviser til, at tredjelandes forpligtelser og effektiviteten af anlæg i tredjelande kunne 
være kommet til udtryk i vurderingen af særlige sektorers eller delsektorers 
handelsintensitet,

1. modsætter sig vedtagelsen af udkast til Kommissionens beslutning af ... om opstilling af 
en liste over, hvilke sektorer og delsektorer der anses for at være udsat for en betydelig 
risiko for carbon leakage, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF;
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2. mener, at dette udkast til Kommissionens beslutning ikke er foreneligt med formålet med 
og indholdet af direktiv 2003/87/EF;

3. opfordrer Kommissionen til at forelægge et ændret udkast til foranstaltningen for 
Parlamentet, hvor der tages hensyn til tredjelandes forpligtelser og effektiviteten af anlæg 
i tredjelande i f.eks. beregningen af handelsintensiteten;

4. opfordrer Kommissionen til senest seks måneder efter indgåelsen af en international aftale 
om klimaændringer at ændre listen i lyset af denne aftale og under hensyntagen til 
tredjelandes forpligtelser og effektiviteten af anlæg i tredjelande;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


