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B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om tillståndet för den europeiska 
koldioxidmarknaden 2012
(2013/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av frågan till kommissionen om tillståndet för den europeiska 
koldioxidmarknaden 2012 (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– med beaktande av kommissionens rapport Tillståndet för den europeiska 
koldioxidmarknaden 20121,

– 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 
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG2,

– med beaktande av kommissionens meddelande COM(2010)0265 En analys av
möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 20 % och en bedömning 
av riskerna för koldioxidläckage,

– med beaktande av den femtonde partskonferensen (COP 15) inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och av den femte partskonferensen, i 
dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (COP/MOP 5), som hölls i 
Köpenhamn i Danmark den 7–18 december 2009 samt av 
Köpenhamnsöverenskommelsen,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG av den 
27 oktober 2004 om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, i överensstämmelse med 
Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer3,

– 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 växthusgaser4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 
19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i 
systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut om tillfälliga undantag från 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med 

                                               
1 COM(2012)0652.
2 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.
3 EUT L 338, 13.11.2004, s. 18.
4 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.
5 EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.
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utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen1,

– med beaktande av EU:s klimat- och energipaket från december 2008, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 20502,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om energifärdplanen för 2050, en 
framtid med energi3,

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG inrättas ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen i syfte att på ett 
kostnadseffektivt och ekonomiskt sätt främja minskade utsläpp av växthusgaser.

B. Enligt artiklarna 10.5 och 29 i direktiv 2003/87/EG ska kommissionen övervaka att den 
europeiska koldioxidmarknaden fungerar väl och varje år lämna in en rapport till 
Europaparlamentet och till rådet om koldioxidmarknadens funktion, inklusive 
genomförandet av auktionerna, likviditeten och volymerna av sålda utsläppsrätter. 

C. För att förbättra säkerheten och stabiliteten vid planeringen av långsiktiga investeringar 
måste medlemsstaterna, energisektorn, industrin och medborgarna kunna överblicka 
inriktningen på EU:s klimat- och energipolitik, inbegripet milstolpar och mål till 2030. 

D. Det behövs strukturåtgärder för att åtgärda de aktuella obalanserna på marknaden i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

1. Europaparlamentet tar del av kommissionens rapport om tillståndet för den europeiska 
koldioxidmarknaden 2012, i vilken det läggs fram alternativ när det gäller strukturåtgärder 
för att stärka EU:s system för handel med utsläppsrätter och göra det mer verksamt.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt föreslå lagstiftning 
för att stärka EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram 
lagstiftningsförslag om ett klimat- och energipolitiskt ramverk fram till 2030 för unionen.
Parlamentet anser att dessa lagstiftningsförslag bör vara förenliga med ett 
kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att nå EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp till 
2050. 

Tillståndet för koldioxidmarknaden

4. Europaparlamentet konstaterar att fas 3 i EU:s system för handel med utsläppsrätter från 
och med den 1 januari 2013 genomförts med en ny utformning, vari ingår tillämpning av 
ett EU-övergripande tak för utsläppsrätter, auktionsförfarande som standardsystem för 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0086.
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2013)0088.
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tilldelning av utsläppsrätter, harmoniserade regler för gratis tilldelning, strängare regler 
för vilka slags internationella krediter som får användas och ett enda elektroniskt register 
för hela unionen.

5. Europaparlamentet konstaterar att systemet för handel med utsläppsrätter är en likvid 
marknad med fungerande infrastruktur och att det därför tekniskt sett fungerar som 
planerat. Parlamentet konstaterar att målet att minska utsläppen av växthusgaser med 
20 procent till 2020 kommer att uppnås.

6. Europaparlamentet framhåller att den överdrivna tilldelning av utsläppsrätter som vissa 
medlemsstater gjort till vissa sektorer, minskad industriell produktion på grund av den 
ekonomiska krisen, i kombination med tillfälliga åtgärder som vidtagits i samband med 
övergången till fas 3 i systemet för handel med utsläppsrätter och inflöde av 
internationella krediter, resulterat i att ett överskott av utsläppsrätter ackumulerats på 
marknaden. Parlamentet noterar att fas 2 och 3 i systemet för handel med utsläppsrätter 
hänger samman, vilket får till följd att överskottet av utsläppsrätter kommer att påverka 
systemet för handel med utsläppsrätter under många år.

7. Europaparlamentet påminner om att ett överskott på nästan två miljarder utsläppsrätter 
hade ackumulerats i systemet för handel med utsläppsrätter vid utgången av 2012, och att 
detta överskott kommer att fortsätta att öka om inga strukturåtgärder vidtas.

8. Europaparlamentet framhåller att ett sådant stort överskott av utsläppsrätter leder till ett 
lägre koldioxidpris än det som ursprungligen förväntades, vilket minskar incitamenten att 
investera i koldioxidsnål teknik och ökar risken för att unionen ska fastna i 
koldioxidintensiva infrastrukturer. Parlamentet är medvetet om att övergången till ett 
utsläppssnålt samhälle utgör en stor utmaning, särskilt för de energiintensiva industrierna, 
men att innovation inte äger rum på grund av det låga koldioxidpriset.

Strukturåtgärder 

9. Europaparlamentet erkänner att utsläppshandelssystemet för närvarande är det viktigaste –
om än inte det enda – instrumentet för att minska industrins växthusgasutsläpp och främja 
investeringar i säker och hållbar teknik med låga koldioxidutsläpp. 

10. Europaparlamentet konstaterar att det behövs en strukturell förbättring av 
utsläppshandelssystemet för att öka systemets förmåga att anpassa sig till ekonomiska 
nedgångar och uppgångar, återställa investeringssäkerheten och stärka marknadsbaserade 
incitament för investering i och användning av koldioxidsnål teknik. Parlamentet 
påminner om att det på lång sikt behövs ett förutsägbart och pålitligt system.

11. Europaparlamentet är medvetet om att utsläppshandelssystemet drabbats av problem som 
man inte räknat med från början och att det växande överskottet av utsläppsrätter kommer 
att motverka koldioxidsnåla investeringar under många år framöver. Detta medför risker 
för effektiviteten hos utsläppshandelssystemet, som är EU:s viktigaste mekanism för att 
utsläppen ska kunna minskas på ett sätt som skapar likvärdiga förutsättningar för 
konkurrerande teknik, ger företagen handlingsfrihet att ta fram egna strategier mot 
utsläppen och innefattar särskilda åtgärder mot koldioxidläckage.
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12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att rätta till 
utsläppshandelssystemet på de punkter där det misslyckats och få det att fungera såsom 
det ursprungligen var meningen. Dessa åtgärder skulle kunna innefatta:

a) Att så snart som möjligt lägga fram en rapport för parlamentet och rådet, med en 
utredning av bland annat konsekvenserna för incitamenten till investeringar i 
koldioxidsnål teknik samt risken för koldioxidläckage.

b) Att föreslå lagstiftning så tidigt som detta låter sig göra, så att kravet på en årlig linjär 
sänkning på 1,74 procent ändras så att kraven i minskningsmålet för 
koldioxidutsläppen till 2050 kan uppfyllas.

c) Att ytterligare förbättra användningen av kompensationsmekanismer, till exempel 
genom att begränsa tillgången till sådan kompensation som innebär subventioner till 
konkurrenterna till Europas industri, såsom skett på området för fluorerade kolväten.

d) Att genomföra och offentliggöra en utredning av värdet av att fastställa ett reservpris 
för utauktioneringen av utsläppsrätter. 

e) Att vidta åtgärder för att öka tillflödet av relevant information till samt insynen i 
utsläppshandelssystemets register för att möjliggöra en bättre övervakning och 
utvärdering.

Den internationella dimensionen

13. Europaparlamentet framhåller att strukturreformer är avgörande för att EU:s system för 
handel med utsläppsrätter ska fungera väl så att EU ska kunna behålla sin ledarroll när det 
gäller klimatförändringarna, och att flera länder, såsom Kina och Australien, genomför 
eller utarbetar lagstiftning för att införa sina egna system för utsläppshandel med 
EU:s system för handel med utsläppsrätter som förebild. Parlamentet påminner i detta 
avseende om att trovärdigheten för EU:s klimatpolitik riskerar att sättas på spel utan ett 
stabilt och förutsägbart utsläppshandelssystem.

14. Europaparlamentet uppmanar EU och dess partner att inom en snar framtid ta fram det 
effektivaste sättet att främja kopplingar mellan EU:s system för handel med utsläppsrätter 
och andra handelssystem som syftar till att skapa en global koldioxidmarknad, och 
säkerställa större mångfald bland minskningsalternativen, ökad marknadsstorlek och 
marknadslikviditet, insyn och i slutändan en effektivare fördelning av resurser.

Koldioxidläckage

15. Europaparlamentet konstaterar att det bästa skyddet mot risken för koldioxidläckage 
skulle vara effektiva globala åtgärder och att fortsatt vaksamhet behövs, för att en stark 
industribas ska finnas kvar i EU.

16. Europaparlamentet påpekar att eventuella strukturella förändringar av 
utsläppshandelssystemet skulle kräva en omfattande bedömning av de miljörelaterade, 
ekonomiska och sociala effekterna samt av konsekvenserna för investeringar i 
koldioxidsnål teknik, elpriserna och konkurrenskraften för energiintensiva industrier, 
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framför allt när det gäller risken för koldioxidläckage.

17. Europaparlamentet understryker att en del av auktionsintäkterna inom systemet med 
utsläppshandel skulle kunna avsättas för kapitalintensiva investeringar i banbrytande 
teknik inom energiintensiva sektorer eller för att underlätta andra sätt att skapa 
arbetstillfällen, i syfte att minska den eventuella risken för koldioxidläckage.

°

°         °

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


