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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 direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet som ændret ved direktiv 2009/29/EF med henblik på 
at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet, særlig artikel 10a heraf,

– 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,

– der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse af 28. juni 1999 (1999/486/EF) 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen,

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

A. der henviser til, at formålet med emissionshandelsordningen, jvf. 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,

B. der henviser til EU's emissionshandelsordning bør operere med den størst mulige grad af 
økonomisk effektivitet (betragtning 13 og 15 i præamblen til direktiv 2009/29/EF), 
samtidig med at det tilstræbes at afskaffe konkurrenceforvridning i Fællesskabet 
(betragtning 17 i direktivet 2009/29 / EF),

C. der henviser til, at disse principper er blevet kraftigt understreget af retspraksis i EF-
Domstolen (herefter benævnt "Domstolen") og i sag T-374/04, Tyskland mod 
Kommissionen, præmis 124, hvor Domstolen fastslog, at "[fællesskabsordningen for 
handel med drivhusgasemissioner] skal fastsættes ved hjælp af "delmål", nemlig at sikre 
omkostningseffektive og økonomisk effektive betingelser, den økonomiske udvikling og 
beskæftigelsessituationen, og at beskytte det indre markeds integritet og 
konkurrencevilkårene",

D. der henviser til, at der i henhold til Domstolens retspraksis kan være forskelsbehandling i 
ikke blot forskellig behandling af sammenlignelige situationer, men også lige behandling 
af ikke-sammenlignelige situationer (jf. sag 1253-1279 Battaglia, præmis 37 (jf. sag 1253-
1279 Battaglia, præmis 37: "der sker forskelsbehandling dels når forskellige forhold 
behandles ensartet, dels når ensartede forhold behandles forskelligt"), og det faktum, at 
der er objektive forskelle i den situation, juridiske personer, som en given bestemmelse 
vedrører, befinder sig i, medfører forskellige udformninger af de betingelser, der gælder 
for dem (se EF-Domstolens dom i sag 152/73 Sotgiu),
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E. der henviser til, at indførelsen af princippet om "et produkt – et benchmark" i udkastet til 
afgørelse ikke er fastsat som et krav i direktivet, og at udkastet til afgørelse ikke tager 
højde for forskellene i den specifikke karakter af produktionsprocesserne i de sektorer, der 
er omfattet af fællesskabsordningen for handel med drivhusgasemissioner, og at dette 
forslag derfor fører til en krænkelse af et af de generelle principper i fællesskabsretten, 
nemlig princippet om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, 

F. der henviser til, at valget af naturgas som referencebrændstof i udkastet til afgørelse fører 
til en situation, hvor producenterne i to identiske produktionsprocesser, hvor der anvendes 
både naturgas og andre former for brændsel med højere emissionsniveauer, behandles 
forskelligt, idet producenter, der anvender naturgas vil være i en mere privilegeret 
situation end producenter, der anvender f.eks. kul, selv om sidstnævnte bruger de sidste 
nye teknologier, og at dette er i modstrid med ånden i direktivet og i øvrigt fører til en 
skævvridning af konkurrencen på det indre marked,

G. der henviser til, at indførelsen af benchmarks, som er for strenge og ikke tager hensyn til 
bl.a. brændstoftilgængelighed eller særlige geografiske forhold, kan føre til en 
overtrædelse af proportionalitetsprincippet, da de berørte anlæg vil blive ydet tilskud på et 
lavere niveau end det vil være nødvendigt for at nå direktivets planlagte emissionsmål;

H. der henviser til, at vedtagelse af naturgas som referencebrændstof vil føre til en 
skævvridning af konkurrencen på det indre marked i medlemsstater, hvor der 
hovedsageligt anvendes kul som brændstof, og at det vil svare til at fornægte den særlige 
geopolitiske sammenhæng, som danner rammen for hver enkelt medlemsstats 
energimarked;

I. der henviser til, at i Domstolen i sine afgørelser i sagerne T-183/07 Polen mod 
Kommissionen (præmis 88), T-263/07 Estland mod Kommissionen (præmis 53) og T-
374/04, Tyskland mod Kommissionen (præmis 80) fastslog, at både Kommissionen og 
medlemsstaterne ved udøvelsen af deres beføjelser, bør tage hensyn til det nationale 
energimarkeds specifikke forhold, når de vælger de foranstaltninger, de anser for bedst 
egnede med hensyn til at nå det i direktiv 2003/87/EF fastsatte mål,

J. der henviser til, at udkastet til afgørelse ikke blot medfører økonomiske belastninger og 
øger risikoen for kulstoflækage ved ikke at tage hensyn til brændstofpræferencer og 
geografiske faktorer ved fastsættelsen af benchmarks, men også til øgede CO2-
emissioner, da import af produkter til medlemsstaterne fra et tredjeland også vil have en 
negativ indvirkning på miljøet, hvilket er i modstrid med ånden i direktivet;

K. der henviser til, at den måde, Kommissionen fastsætter reglerne for den harmoniserede 
gratistildeling af kvoter, ikke bør ende med at føre til politiske resultater, men bør afspejle 
problemets tekniske karakter, 

1. mener, at dette udkast til Kommissionens afgørelse ikke er foreneligt med formålet med 
og indholdet af direktiv 2003/87/EF, som ændret ved direktiv 2009/29/EF, og med 
proportionalitetsprincippet; 

2. 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;

3. anbefaler at se bort fra faktorer, der sigter mod yderligere stramning af de benchmarks, 
der er baseret på de 10 % mest effektive anlægs præstationer, og inddrage en 
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"korrektionsfaktor for brændstof" i udkastet til Kommissionens afgørelse i tråd med de 
ovennævnte Domstolsafgørelser;

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


