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Europaparlamentets resolution om förslaget till kommissionens beslut om fastställande 
av unionsomfattande övergångsregler för harmoniserad gratistilldelning av 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (i dess ändrade 
lydelse enligt direktiv 2009/29/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 (i dess ändrade lydelse), särskilt artiklarna 1 och 10a,

– med beaktande av kommissionens beslut 2010/2/EU av den 24 december 2009 om 
fastställande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av 
en förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för 
koldioxidläckage2,

– med beaktande av förslaget till kommissionens beslut om fastställande av 
unionsomfattande övergångsregler för harmoniserad gratistilldelning av utsläppsrätter i 
enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG (nedan kallat förslaget till kommissionens 
beslut), 

– med beaktande av artikel 5.a.3 b i rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter 3,

– med beaktande av artiklarna 88.2 och 4 b i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Parlamentet välkomnar och stöder målen i det klimat- och energipaket som det franska 
ordförandeskapet understödde 2008, särskilt direktiv 2009/29/EG, vars ursprungliga mål 
är att minska växthusgasutsläppen med 21 % mellan 2005 och 2020 successivt, så att man 
inte äventyrar den europeiska industrins konkurrenskraft.

B. I Artikel 5.4 i EU-fördraget stipuleras med hänvisning till proportionalitetsprincipen att 
EU-institutionernas och särskilt kommissionens åtgärder ”till innehåll och form” inte ska 
gå utöver ”vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen”.

C. Den ekonomiska och finansiella krisen har inverkat menligt på industrins konkurrenskraft, 
och det är nödvändigt att skydda EU:s industri och att inte pådyvla den ytterligare bördor 
som riskerar att försvaga dess konkurrenskraft.

D. Syftet med systemet för handel med utsläppsrätter är enligt artikel 1 i 
direktiv 2003/87/EG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2009/29/EG, ”att på 
ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser” 

                                               
1 EUT L 275, 25.10.2003, s.32.
2 EUT L 1, 5.1.2010, s.10.
3 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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genom gradvis ökande och förutsägbara minskningar fram till 2020 för att bevara 
industrins konkurrenskraft. EU:s utsläppshandelssystem bör drivas med så hög ekonomisk 
effektivitet som möjligt (skäl 13 och 15 i ingressen till direktiv 2009/29/EG) och 
undanröja snedvridning av konkurrensen inom gemenskapen (skäl 17 i 
direktiv 2009/29/EG).

E. Raffineringsindustrin, den petrokemiska industrin, gödselmedelsindustrin samt kalk-, järn-
och stålsektorerna m.fl. har av kommissionen bedömts vara sektorer och delsektorer som 
löper avsevärd risk för koldioxidläckage enligt definitionen i beslut 2010/2/EU.

F. I enlighet med artikel 88 i arbetsordningen motsätter sig parlamentet förslaget till 
kommissionens beslut, eftersom beslutet inte uppfyller kriteriet om förenlighet med den 
grundläggande rättsaktens syfte och innehåll och eftersom det strider mot 
proportionalitetsprincipen

G. Förslaget till beslut bör ändras så att det i enlighet med direktiv 2009/29/EG innefattar 
ett successivt genomförande av riktmärkena för raffineringsindustrin, den petrokemiska 
industrin och gödselmedelsindustrin samt beaktar geografiska frågor och de 
bränslespecifika särdragen hos kalk-, dolomitkalk- och kolsektorerna.

Raffineringsindustrin, den petrokemiska industrin, gödselmedelsindustrin: konsekvenser 
av att riktmärkena inte tillämpas successivt

H. EU-baserade anläggningar för framställning av salpetersyra och ammoniak, som 
fortfarande använder den äldre generationens teknik, kan tvingas stänga på grund av att 
det vore ekonomiskt osunt att genomföra moderniseringar inom de stipulerade 
tidsramarna för att uppnå riktmärkena i förslaget till beslut.

I. Förslaget till kommissionens beslut föreskriver att riktmärkena ska börja tillämpas 
omedelbart, vilket baseras på det aritmetiska medelvärdet av växthusgasprestandan hos de 
10 procent anläggningar som är de mest växthusgaseffektiva inom varje sektor från och 
med 2013.  

J. En omedelbar tillämpning av riktmärkena kommer att leda till ett 25-procentigt underskott 
på gratis utsläppsrätter (30 procent om utsläppen från elproduktion räknas med) och 
en 10-procentig ökning av driftskostnaderna. Med en successiv tillämpning skulle 
raffineringsindustrin och den petrokemiska industrin kunna minska den årliga ekonomiska 
bördan med 60 procent under perioden 2013–2016. En omedelbar tillämpning av de båda 
riktmärkena och referensprinciperna för gödselmedelsindustrin skulle medföra totala 
omkostnader på 360 miljoner euro för denna europeiska sektor. 

K. En omedelbar tillämpning av riktmärkena från och med 2013 skulle kunna få kännbara 
socioekonomiska konsekvenser för raffineringsindustrin, den petrokemiska industrin och 
gödselmedelsindustrin. Anläggningarna inom denna sektor skulle hotas av nedläggning på 
grund av bristande tillgång till investeringar, vilket skulle äventyra deras konkurrenskraft, 
leda till utlokalisering och öka importen av raffinerade produkter från länder med mindre 
stränga miljökrav än EU. På så sätt skulle EU äventyra sina ursprungliga mål, dvs. att 
minska växthusgasutsläppens inverkan på klimatförändringarna och skydda industrin och 
dess konkurrenskraft. Vid beräkningen av riktmärkena bör kommissionen se till att 
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använda de senaste vetenskapliga uppgifterna om den globala uppvärmningspotentialen, 
vilket även anges i själva direktivet.

L. De sektorer och delsektorer som bedöms löpa avsevärd risk för koldioxidläckage är så 
mycket mer sårbara med tanke på att de kommer att bli föremål för en översyn av den 
förteckning som upprättats genom kommissionens beslut 2010/2/EU.

Sektorerna för kalk och dolomitkalk

M. Kalk och dolomitkalk är två mycket viktiga sektorer i Grekland. 80 procent av all 
produktion av kalk och dolomitkalk används till effektivt jordbävningssäkert 
byggnadsmaterial, som är nödvändigt i medlemsstater med hög seismisk aktivitet, som 
Grekland och södra Italien.

N. Förslaget till kommissionens beslut föreskriver ett riktmärke för kalk och dolomitkalk 
baserat på en teknik där naturgas används. Denna teknik är begränsande och inadekvat, 
eftersom naturgas inte är ett lämpligt bränsle för produktion av kalk som används till 
jordbävningssäkra konstruktioner.   

O. 95 procent av alla anläggningar för kalkproduktion saknar tillgång till naturgasnätet, och 
om det geografiska kriteriet inte beaktas i riktmärket kommer sektorerna för kalk och 
dolomitkalk att drabbas inte bara av ekonomiska omkostnader utan även av ökade 
gasutsläpp från tredjeländer med mindre restriktiva miljökrav.

Rökgaser

P. Artikel 10a.1 i direktiv 2003/87/EG föreskriver att el som produceras från rökgaser ska 
omfattas av gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Q. Förslaget till kommissionens beslut uppfyller inte detta krav eftersom det föreskriver att 
endast en del av utsläppsrätterna för el från rökgaser ska vara gratis.

Oförenlighet med syftet och innehållet i direktiv 2009/29/EG

R. Att raffineringsindustrin, den petrokemiska industrin och gödselmedelsindustrin enligt 
förslaget till kommissionens beslut inte har möjlighet att tillämpa riktmärket successivt är 
oförenligt med syftet och innehållet i den grundläggande rättsakten, eftersom direktiv 
2009/29/EG föreskriver just en sådan successiv tillämpning. Kommissionen bör göra 
tekniska och ekonomiska bedömningar av vilka effekter en omedelbar tillämpning 
kommer att få för sektorer och delsektorer som löper avsevärd risk för koldioxidläckage, 
och bör ändra sitt förslag till beslut genom att införa principen om successiv tillämpning 
för sektorer som är utsatta för koldioxidläckage.

Överträdelse av proportionalitetspincipen

S. Frågor om bränsletillgång, geografiska särdrag och bränsleeffektivitet i de berörda 
sektorerna beaktas inte i förslaget till kommissionens beslut, vilket innebär en överträdelse 
av proportionalitetsprincipen.
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T. I sitt förslag till beslut går kommissionen utöver vad som är nödvändigt för att nå målet 
om minskade växthusgasutsläpp i kalk- och kolsektorerna och respekterar därmed inte 
proportionalitetsprincipen.

U. Vid fastställandet av riktmärkena borde all koldioxid i rökgaser ha tillskrivits 
ståltillverkningsprocessen, och därför är förslaget till kommissionens beslut inte förenligt 
med syftet och innehållet i artikel 10a i direktiv 2003/87/EG och respekterar inte 
proportionalitetsprincipen.

1. Europaparlamentet motsätter sig ett antagande av förslaget till kommissionens beslut om 
fastställande av unionsomfattande övergångsregler för harmoniserad gratistilldelning av 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG.

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

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


