
RE\856919SV.doc PE458.645v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Plenarhandling

10.2.2011 B7-.../2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 88.2 i arbetsordningen

från Konrad Szymański

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

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet



PE458.645v01-00 2/4 RE\856919SV.doc

SV

B7-.../2011

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 direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen, i dess lydelse enligt direktiv 2009/29/EG i avsikt att 
förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, 
och framför allt artikel 10a i det direktivet,

– 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,

– med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 
förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter,

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

A. Enligt artikel 1 i direktiv 2003/87/EG i dess lydelse enligt direktiv 2009/29/EG syftar 
systemet för handel med utsläppsrätter till att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt
effektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser.

B. EU:s system för handel med utsläppsrätter bör drivas med så hög ekonomisk effektivitet 
som möjligt (skäl 13 och 15 i ingressen till direktiv 2009/29/EG) och samtidigt undanröja 
snedvridning av konkurrensen inom gemenskapen (skäl 17 i direktiv 2009/29/EG).

C. Dessa principer har eftertryckligen framhållits i Europeiska domstolens rättspraxis. I 
domskäl 124 i mål T-374/04 Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen
framhöll domstolen att ”gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser (…) skall hanteras i enlighet med ett antal bisyften, nämligen att främja 
kostnadseffektivitet och ekonomisk effektivitet samt bevara ekonomisk utveckling och 
sysselsättning, den inre marknadens integritet och konkurrensvillkoren”. 

D. Enligt domstolen kan diskriminering ta sig uttryck, inte bara i form av att jämförbara 
situationer behandlas annorlunda utan också i form av att icke-jämförbara situationer 
behandlas lika (se domen i mål C-1253/79, Battaglia, domskäl 37: ”Ur juridisk synvinkel 
betraktat är det frågan om diskriminering om situationer som är olika behandlas likadant 
eller om situationer som är likadana behandlas olika”), och om det förekommer objektiva 
skillnader mellan de rättssubjekt som omfattas av en förordning bör detta tas som grund 
för att det fastställs olika respektive villkor för dem (jfr domstolens dom i mål 152/73, 
Sotgiu).

E. I förslaget till beslut införs principen ”en produkt – ett riktmärke”. Det finns dock inga 
krav på detta i direktivet. I förslaget till beslut tas det inte heller hänsyn till att de 
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produktionsprocesser som omfattas av Europeiska unionens system för handel med 
utsläppsrätter är av olika slag och därför kommer förslaget att bryta mot en av de ledande 
principerna för unionslagstiftningen, nämligen principen om jämlikhet och frihet från 
diskriminering. 

F. I förslaget till beslut införs naturgas som referensbränsle. Följden blir att om det finns två 
identiska produktionsprocesser där det används både naturgas och andra bränslen med 
högre utsläppsvärden kommer tillverkare som använder naturgas att gynnas på bekostnad 
till exempel av tillverkare som använder kol, också i de fall då de sistnämnda 
producenterna har modernaste slags teknik. Detta går emot andan i direktivet och
snedvrider dessutom konkurrensen på den inre marknaden.

G. Att införa alltför strikta riktmärken, utan att det samtidigt tas hänsyn bland annat till 
särdragen hos olika bränslen eller till geografiska särdrag, kan bryta mot 
proportionalitetsprincipen, eftersom de anläggningar som berörs skulle tillåtas att släppa 
ut mindre mängder än vad som krävs för att direktivets utsläppsmål ska nås.

H. Om naturgas införs som referensbränsle snedvrids konkurrensen på den inre marknaden 
för de medlemsstater som har kol som huvudsakligt bränsle. Detta innebär att man bortser 
från det särskilda geopolitiska sammanhang som varje medlemsstats energimarknad 
fungerar inom.

I. Domstolen har i sina domar i målen T-183/07, Polen mot kommissionen (domskäl 88), 
T-263/07, Estland mot kommissionen (domskäl 53) och T-374/07, Tyskland mot
kommissionen (domskäl 80), ansett att både kommissionen och medlemsstaterna vid 
utövandet av sina befogenheter för beslutsfattande om vilka åtgärder de anser lämpliga för 
att målet med direktiv 2003/87/EG ska uppnås, bör ta hänsyn till det specifika 
sammanhang som den nationella energimarknaden utgör.

J. I förslaget till beslut tas det inte hänsyn vare sig till bränslespecifika eller geografiska 
faktorer när riktmärkena uppställs. Detta leder inte bara till ekonomisk belastning och 
ökad risk för kolläckage, utan också till ökade utsläpp av koldioxid, eftersom importen av 
varor från ett tredjeland till medlemsstaterna också kommer att påverka miljön negativt, 
vilket går emot andan i direktivet.

K. Kommissionens sätt att fastställa reglerna för en harmoniserad gratistilldelning av 
utsläppsrätter bör inte leda till politiska resultat utan i stället återspegla problemets 
tekniska karaktär. 

1. Europaparlamentet anser att förslaget till kommissionens beslut inte är förenligt, vare sig 
med syftet och innehållet i direktiv 2003/87/EG i dess lydelse enligt direktiv 2009/29/EG 
eller med proportionalitetsprincipen. 

2. Europaparlamentets motsätter sig antagandet 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.

3. Europaparlamentet rekommenderar att man frångår sådana faktorer som avser att 
ytterligare skärpa de riktmärken som bygger på den genomsnittliga prestandan hos de 
10 procent mest effektiva anläggningarna samt att man i förslaget till kommissionens 
beslut tar med föreskrifter om att ”bränslekorrigeringsfaktorn” ska tillämpas, i 
överensstämmelse med domstolens ovannämnda domar.
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4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.


