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Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens beslut av den … om 
fastställande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en 
förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för 
koldioxidläckage

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– 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 
gemenskapen1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 
23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga 
gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser2,

– med beaktande av utkastet till kommissionens beslut av den … om fastställande, enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en förteckning över sektorer och 
delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage,

– med beaktande av rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter3,

– med beaktande av artikel 88.2 och 88.4 b i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt artikel 1 i direktiv 2003/87/EG är syftet med utsläppshandelssystemet för 
växthusgaser att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt minska utsläppen 
av växthusgaser.

B. Enligt direktiv 2009/29/EG bör auktionsmetoden vara huvudprincipen för tilldelning av 
utsläppsrätter för växthusgaser, eftersom det är det system som är enklast och som i 
allmänhet anses vara ekonomiskt mest effektivt.

C. Enligt artikel 10a.12 i direktiv 2003/87/EG ska anläggningar inom sektorer eller 
delsektorer där det föreligger betydande risk för koldioxidläckage från och med 2013 och 
varje påföljande år till 2020 tilldelas gratis utsläppsrätter på 100 % av den kvantitet som 
fastställs med hjälp av förhandsriktmärken.

D. Med koldioxidläckage menas att verksamhet som leder till växthusgasutsläpp förläggs 
från EU till tredjeländer och att de globala utsläppen därmed ökar4

.

                                               
1 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.
2 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.
3 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
4 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och 
utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (KOM(2008)0016, s. 9).
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E. För att fastställa de sektorer eller delsektorer som löper avsevärd risk för 
koldioxidläckage ska kommissionen enligt artikel 10a.14 i direktiv 2003/87/EG bedöma i 
vilken utsträckning dessa har möjlighet att överföra de direkta och indirekta kostnader 
som uppstår till följd av genomförandet av detta direktiv utan att förlora väsentliga 
marknadsandelar till mindre koldioxideffektiva anläggningar utanför gemenskapen.

F. Kriterierna enligt artikel 10a.15 och 10a.16 i direktiv 2003/87/EG för att fastställa de 
sektorer eller delsektorer som löper avsevärd risk för koldioxidläckage innebär att hänsyn 
ska tas inte bara till de ökade produktionskostnader som uppstår genom de direkta och 
indirekta merkostnaderna till följd av genomförandet av detta direktiv utan även till 
handelsintensiteten med tredjeländer.

G. Enligt artikel 10a.18 i direktiv 2003/87/EG ska, om relevanta uppgifter finns tillgängliga, 
förteckningen över de sektorer eller delsektorer som löper avsevärd risk för 
koldioxidläckage fastställas med beaktande av i vilken utsträckning tredjeländer som står 
för en avgörande del av den globala produktionen av produkter i sektorer eller delsektorer 
som anses löpa risk för koldioxidläckage klart förbinder sig att minska 
växthusgasutsläppen i berörda sektorer eller delsektorer i en omfattning som är jämförbar 
med gemenskapens och inom samma tidsram, samt i vilken utsträckning anläggningarnas 
koldioxideffektivitet i dessa länder är jämförbar med den i gemenskapen.

H. Med kommissionens utkast till beslut skulle runt 77 % av de utsläpp utanför kraftsektorn 
som omfattas av gemenskapens system klassificeras som utsläpp från sektorer som löper 
avsevärd risk för koldioxidläckage och därför berättiga till 100 % gratis utsläppsrätter 
upp till förhandsriktmärket. Kommissionen har meddelat att den under 2010 kommer att 
överväga att lägga till ytterligare sektorer eller delsektorer som står för en betydande del 
av de återstående utsläpp utanför kraftsektorn som omfattas av gemenskapens system.

I. En förteckning över sektorer som har rätt till 100 % gratis tilldelning motsvarande nästan 
80 % av utsläppen från tillverkningsindustrin skulle göra utsläppshandelssystemet för 
koldioxidmarknaden mindre effektivt, och den skulle inte heller vara kostnadseffektiv. 

J. Kommissionen tar i sitt utkast till beslut ingen hänsyn till utfästelser som gjorts i 
internationella förhandlingar om ett klimatavtal, och framför utvärderar den inte 
koldioxideffektiviteten i berörda sektorer eller delsektorer i tredjeländer. 

K. Åtaganden från tredjeländer och effektiviteten hos anläggningar i tredjeländer kunde ha 
tagits med i bedömningen av handelsintensiteten inom enskilda sektorer eller delsektorer.

1. Europaparlamentet motsätter sig kommissionens utkast till beslut av den … om 
fastställande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en 
förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för 
koldioxidläckage.

2. Europaparlamentet anser att kommissionens utkast till beslut inte är förenligt med syftet 
och innehållet i direktiv 2003/87/EG. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga Europaparlamentet ett ändrat 
förslag till åtgärd och att i detta ta hänsyn till åtaganden från tredjeländer och 
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effektiviteten hos anläggningar i tredjeländer, exempelvis vid beräkningen av 
handelsintensiteten.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast sex månader efter ingåendet av ett 
internationellt klimatavtal ändra sitt utkast till förteckning med hänsyn till detta avtal och 
att därvidlag beakta åtaganden från tredjeländer och effektiviteten hos anläggningar i 
tredjeländer. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.


