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Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens udkast til afgørelse om fastsættelse 
af midlertidige fællesskabsregler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i 
henhold til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF 

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003, 
som ændret ved direktiv 2009/29/EF, om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF1 (med 
senere ændringer), særlig artikel 1, stk. 1, og10a heraf, 

– der henviser til Kommissionens afgørelse 2010/02/EU af 24. december 2009 om opstilling 
af en liste over, hvilke sektorer og delsektorer der anses for at være udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF2,

– der henviser til Kommissionens udkast til afgørelse om fastsættelse af midlertidige 
fællesskabsregler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 
10a i direktiv 2003/87/EF (kaldet "Kommissionens udkast til afgørelse"), 

– der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse 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 Europa-Parlamentet bifalder og støtter målene i klima- og 
energipakken, som blev støttet af det franske formandskab i 2008, og navnlig direktiv 
2009/29/EF, hvis oprindelige målsætning er en reduktion af drivhusgasemissionerne på 
-21 % i 2020 i forhold til 2005, der skulle gennemføres gradvist for ikke at skade det 
europæiske erhvervslivs konkurrenceevne,

B. der henviser til, at artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union fastslår, at 
institutionerne i EU og især Kommissionen "i medfør af proportionalitetsprincippet" i 
"indhold og form" af deres handlinger ikke skal gå videre end "nødvendigt for at nå 
målene i traktaterne";

C. der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise har haft en negativ indvirkning på 
industrisektorernes konkurrenceevne, og at det er nødvendigt at beskytte EU's 
virksomheder og undgå at pålægge dem yderligere byrder, som kan reducere deres 
konkurrenceevne,

                                               
1 EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.
2 EUT L 1 af 5.1.2010, s. 10.
3 EUT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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D. der henviser til, at formålet med emissionshandelsordningen (ETS), som anført i artikel 1 i 
direktiv 2003/87/EF, som ændret ved direktiv 2009/29/EF er "at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde" på en 
gradvis og forudsigelig måde frem til 2020 for at bevare den europæiske industris 
konkurrenceevne, og at EU's ETS bør operere med den størst mulige grad af økonomisk 
effektivitet (betragtning 13 og 15 i præamblen til direktiv 2009/29/EF) og afskaffe 
konkurrenceforvridning inden for Fællesskabet (betragtning 17 i direktiv 2009/29/EF),

E. der henviser til raffinerings-, petrokemikalie- og gødningsindustrierne og kalk, jern- og 
stålsektoren blandt andet har været behandlet af Kommissionen som sektorer og 
delsektorer, der er udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage som defineret i 
beslutning 2010/2/EC,

F. der henviser til, at Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordens artikel 88 
modsætter sig vedtagelsen af Kommissionens udkast til afgørelse med den begrundelse, at 
det ikke overholder kriteriet om forenelighed med basisretsaktens formål eller indhold og 
at det krænker proportionalitetsprincippet,

G. der henviser til udkastet til Kommissionens afgørelse bør ændres, således at det kommer 
til at omfatte gradvis gennemførelse i overensstemmelse med direktiv 2009/29/EF, med 
hensyn til benchmarks for raffinerings-, petrokemikalie- og gødningssektoren, og tage 
hensyn til geografiske forhold og specifikke brændstofforhold for kalk-, calcineret 
dolomit- ("dolime"-) og kulsektoren,

Raffinerings-, petrokemikalie- og gødningssektoren: konsekvenserne af den manglende 
gradvise anvendelse af benchmarks

H. der henviser til, at det kan være nødvendigt at lukke EU-baserede salpetersyre- og 
ammoniakproduktionsanlæg, som stadig reelt anvender teknologi af ældre dato, med den 
begrundelse, at det ville være økonomisk uholdbart at foretage moderniseringer inden for 
de tidsfrister, der kræves for at nå de benchmarkgrænser, der foreslås i udkastet til 
afgørelse,

I. der henviser til udkastet til Kommissionens afgørelse giver mulighed for en umiddelbar 
anvendelse af benchmarks, som er baseret på middeltallet for drivhusgasværdien for de 10 
% mest drivhusgaseffektive anlæg inden for hver sektor fra 2013,

J. der henviser til, at en umiddelbar anvendelse af disse benchmarks, vil føre til et underskud 
på 25 % gratistildelingsemissioner (30 %, hvis udledningen fra elproduktionen regnes 
med) og en stigning på 10 % i driftsomkostningerne, mens en gradvis indførelse kunne 
give raffinerings- og petrokemikaliesektoren mulighed for at reducere de årlige finansielle 
begrænsninger på 60 % i løbet af perioden 2013-2016, og at en pludselig og ikke-gradvis
indførelse af benchmark- og referenceprincippet for gødningsindustrien vil føre til globale 
indirekte omkostninger på 360 mio. EUR for europæiske virksomheder i denne sektor, 

K. der henviser til en umiddelbar indførelse af disse benchmarks fra 2013 kan have reelle 
samfundsøkonomiske konsekvenser for raffinerings-, petrokemikalie- og 
gødningssektoren, og at disse industriers anlæg vil være i fare for lukning på grund af 
manglende investeringer, hvilket vil føre til, at deres konkurrenceevne bliver bragt i fare, 
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til outsourcing og til en stigning i importen af raffinerede produkter fra stater med lavere 
miljøstandarder end de europæiske normer;  der henviser til, at EU på denne måde kan 
bringe sit oprindelige mål, som er at nedbringe drivhusgasemissionernes indvirkning på 
klimaændringerne og beskytte industrierne og deres konkurrenceevne, i fare; mener, at 
Kommissionen ved beregning af benchmarkniveauer bør sikre, at der anvendes de nyeste 
videnskabelige data om globalt opvarmningspotentiale som angivet i selve direktivet,

L. der henviser til de sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig 
risiko for kulstoflækage, alle er de mest sårbare, idet de vil blive berørt af en revision af 
listen i Kommissionens afgørelse 2010/2/EU,

Kalk- og dolimesektoreren

M.  der henviser til, at kalk- og dolimesektoren er meget vigtige sektorer i Grækenland, og at 
80 % af kalk- og dolimeproduktionen anvendes til effektive antiseismiske 
byggematerialer, som er nødvendige i medlemsstater med høje niveauer af seismisk
aktivitet såsom Grækenland og Syditalien,

N. der henviser til, at Kommissionens udkast til afgørelse indeholder et benchmark for kalk-
og dolimesektoren på grundlag af en teknologi, der bruger naturgas, og at denne teknologi 
er begrænset og utilstrækkelig, fordi naturgas ikke er et passende brændstof til fremstilling 
af kalk til anvendelse i antiseismisk byggeri,

O. der henviser til, at 95 % af de anlæg, der producerer kalk, ikke har adgang til 
naturgasnettet, og at det vil medføre ikke bare indirekte økonomiske omkostninger for 
industrier inden for kalk- og dolimesektoren, men også en stigning i 
drivhusgasemissionerne som følge af kalktransporter fra et tredjeland med mindre 
restriktive miljømæssige standarder, hvis ikke der tages hensyn til det geografiske 
kriterium i benchmarket,

Spildgasser 

P. der henviser til, at artikel 10a, stk. 1), i direktiv 2003/87/EF opererer med gratistildeling af 
emissioner for el produceret af spildgasser,

Q. der henviser til, at udkastet til Kommissionens afgørelse ikke lever op til dette krav, da det 
kun giver mulighed for tildeling af en del af kvoterne for elektricitet produceret fra 
spildgasser som gratisemissioner,

Uforenelighed med formål og indhold af direktiv 2009/29/EF

R. der henviser til, at den manglende overvejelse af gradvis indførelse af benchmarks for 
raffinerings-, petrokemikalie- og gødningssektoren i udkastet til Kommissionens afgørelse 
ikke er forenelig med formålet eller indholdet af basisretsakten, fordi direktiv 2009/29/EF 
opererer med en gradvis gennemførelse af benchmarks, og at Kommissionen bør foretage 
teknisk-økonomiske vurderinger af virkningerne af en umiddelbar indførelse på sektorer 
og delsektorer, der er udsat for betydelig risiko for kulstoflækage, og at den bør ændre sit 
udkast til afgørelse ved at supplere med at indsætte princippet om gradvis indførelse for 
sektorer, der er udsat for kulstoflækage,
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Tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet 

S. der henviser til, at der ikke er blevet taget hensyn til spørgsmålet om brændstofadgang, 
specifikke geografiske forhold og niveauet af brændstofeffektivitet for de berørte sektorer 
i udkastet til Kommissionen afgørelse, hvilket medfører en overtrædelse af 
proportionalitetsprincippet,

T. der henviser til, at Kommissionen i sit udkast til afgørelse ikke har overholdt 
proportionalitetsprincippet, idet den overskrider grænserne for, hvad der er nødvendigt for 
at nå målet om drivhusgasreduktion for kalk- og kulsektoren,

U. der henviser til, at den fulde mængde kulstof i spildgasser burde være indregnet under 
stålfremstillingsprocessen ved fastsættelsen af benchmarks, og at udkastet til 
Kommissionens afgørelse derfor ikke er foreneligt med formålet med og indholdet af 
artikel 10a i direktiv 2003/87/EF, ligesom det ikke overholder proportionalitetsprincippet,

1. modsætter sig vedtagelse af Kommissionens udkast til afgørelse om fastsættelse af 
midlertidige fællesskabsregler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i 
henhold til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF;

2. mener, at dette udkast til Kommissionens afgørelse ikke er foreneligt med formålet med 
og indholdet af direktiv 2003/87/EF og med proportionalitetsprincippet;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


