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P5_TA(2002)0439 

Genomförande av det europeiska klimatförändringsprogrammet  

Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om genomförandet av 
första delen av det europeiska klimatförändringsprogrammet (KOM(2001) 580 - C5-
0164/2002 - 2002/2072(COS)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

- med beaktande av kommissionens meddelande (KOM(2001) 580 – C5-0164/2002), 

- med beaktande av artiklarna 2 och 6 i EG-fördraget, enligt vilka miljöskyddskraven måste 
integreras i gemenskapens politik för olika sektorer med en miljömässigt hållbar 
ekonomisk utveckling som mål, 

- med beaktande av artikel 174.3 i EG-fördraget, 

- med beaktande av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC) från december 1997, 

- med beaktande av EG:s ratificering av Kyotoprotokollet den 4 mars 2002, 

- med beaktande av gemenskapernas sjätte miljöhandlingsprogram1, 

- med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Göteborg den 15-16 juni 
2001, 

- med beaktande av sjätte ramforskningsprogrammet om forskning, teknisk utveckling och 
demonstration2, 

- med beaktande av kommissionens meddelande om EU:s strategier och åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser – på väg mot ett europeiskt klimatförändringsprogram 
(ECCP) (KOM(2000) 88), 

- med beaktande av artikel 47.1 i arbetsordningen, 

- med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 
(A5-0237/2002), och av följande skäl: 

A. Utsläppen av växthusgaser i Europa är höga. Minskningar som skett under 1990-talet 
beror till stor del på engångseffekter i ett fåtal medlemsländer. Enligt medlemsstaternas 
och kommissionens prognoser är dagens politik och åtgärder inte tillräckliga för att 
åstadkomma en minskning av de totala utsläppen av växthusgaser inom EU i enlighet 
med de åtaganden EU gjort inom ramen för Kyotoprotokollet. 

                                                 
1  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1. 
2  EGT L 232, 29.8.2002, s. 1. 
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B. Gemensamma och samordnade åtgärder på gemenskapsnivå kommer att vara ett viktigt 
komplement till de nationella strategier som medlemsstaterna måste åta sig för att de skall 
kunna uppfylla sina respektive åtaganden under Kyotoprotokollet enligt avtalet om hur 
utsläppsminskningarna skall fördelas samt bidra till att utsläppsminskningar av 
växthusgaser sker på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande, eftersom arbetet med det 
europeiska klimatförändringsprogrammet är nödvändigt för att EU skall kunna uppfylla 
kraven i Kyotoprotokollet. 

2. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen säger sig stå bakom uttalandena från 
stats- och regeringscheferna vid Europeiska rådets möte i Göteborg i juni 2001 samt att 
målet på en minskning av utsläppen av växthusgaser från 1990 års nivå på minus 8 
procent är ett minimi- snarare än ett maximikrav. 

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte ger en tillfredsställande förklaring till 
varför den i detta meddelande endast behandlar 12 av de 42 möjliga åtgärder på EU-nivå 
som nämns, trots att de 12 åtgärderna i fråga inte alls är tillräckliga för att nå den 
utsläppsminskning på 8 procent som krävs.  

4. Europaparlamentet anser att det europeiska klimatförändringsprogrammet (ECCP) har en 
stor miljö- och industripolitisk betydelse och understryker att trots de föreslagna 
åtgärderna på EU-nivå har de enskilda staterna ansvar att uppfylla klimatskyddsmålet och 
att de även fortsättningsvis måste ha tillräckligt handlingsutrymme för att kunna göra 
detta, och i samband med detta skall varje medlemsland uppfylla de kvoter som de fått 
tilldelade i enlighet med överenskommelsen om delad börda. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en plan för tiden efter 
Kyotoprotokollets första åtagandeperiod som omfattar större insatser inom forskning och 
utveckling, med speciellt fokus på energisektorn och de renare processer som måste 
införas för att minska utsläppen både på europeisk och global nivå. 

6. Europaparlamentet anser att i enlighet med Kyotoprotokollets prioriteringar skall de mest 
kostnadseffektiva åtgärderna vidtas först. 

7. Europaparlamentet beklagar att åtgärder inom jordbrukspolitiken inte tagits med i denna 
första genomförandefas av klimatförändringsprogrammet och betonar att 
växthusproblematiken bör inkluderas i den pågående utvärderingen av EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik, särskilt vad beträffar metan och dikväveoxid. 

8. Europaparlamentet anser att kommissionen visserligen har lagt fram ett mycket ambitiöst 
förslag om handel med utsläppsrätter för växthusgaser för vissa industrier och för 
energiproduktionen, men beklagar att detta relativt ambitiösa förslag inte kompletteras 
med en bred strategi, särskilt på transportområdet och för privathushållen, trots att 
åtgärder snarast måste vidtas också på dessa områden.  

9. Europaparlamentet understryker att klimatpolitiken är global och påpekar det nödvändiga 
i att bland övriga internationella partner även involvera utvecklingsländerna, 
kandidatländerna och Ryssland. Europaparlamentet är oroat över att kommissionen verkar 
överväga aktiviteter för att främja sänkor, då endast utsläppsminskningar är ett lämpligt 
fokus. 
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Övergripande frågor 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara mer aktivt pådrivande så att 
medlemsstaterna genomför och också efterlever direktiv 96/61/EG om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet)1 samt utvecklar 
nationella strategier för att ta itu med kraven på energieffektivitet när det gäller 
IPPC-tillstånd. 

11. Europaparlamentet anser att kommissionen bör prioritera arbetet med gränsvärden för 
utsläpp som fastställs genom tillämpning av bästa tillgängliga teknik och uppmanar 
kommissionen att även uppdatera tekniska referensdokument till andra områden t.ex. 
aluminiumindustrin, vilket även kan få betydande effekt på minskningar av 
växthusgasutsläpp i ansökarländerna när de kommer med i EU. 

12. Europaparlamentet anser att mekanismen för gemensamt genomförande och JI 
mekanismen för ren utveckling CDM kan vara kostnadseffektiva sätt att minska utsläppen 
av växthusgaser och samtidigt bidra till hållbar utveckling och tekniköverföring. 
Europaparlamentet betonar att fokus härvid måste ligga på förnybar energi och 
energieffektivitet och att de skall komplettera nationella åtgärder inom EU som 
åtminstone bör stå för den större delen av minskningarna. 

13. Europaparlamentet påminner om att övervakningsmekanismen enligt rådets beslut 
1999/296/EG2 inte alltid har fungerat i praktiken och anser att det för unionens 
trovärdighet är viktigt att den planerade översynen av mekanismen även leder till en 
uppstramning där sanktioner kan vara ett möjligt instrument vid utebliven rapportering. 

14. Europaparlamentet anser att det är viktigt att insamling av information om och kontroll av 
utsläpp av växthusgaser sker så obyråkratiskt som möjligt. 

15. Europaparlamentet kräver ökad forskning om bättre mätmetoder. 

16. Europaparlamentet anser att styrmedel såsom utsläppshandel och energibeskattning måste 
samordnas så att prisrelationerna på sikt blir sådana att låga koldioxidutsläpp kostar 
mindre än höga utsläpp. Därför kräver parlamentet att det på de områden som inte 
omfattas av handeln med utsläppsrätter i stället införs en intäkts- och konkurrensneutral 
utsläppsavgift som skall anpassas och harmoniseras över Europa. 

Energi 

17. Europaparlamentet understryker att klimatpolitiken bör utgöra en av de huvudsakliga 
principerna för EU:s framtida energipolitik varvid en utbyggnad av kraftvärme - 
tillsammans med andra åtgärder för att främja energieffektivitet på efterfrågandesidan och 
utbudssidan - är avgörande för att främja hållbar energiekonomi. 

18. Europaparlamentet välkomnar idén om att lägga fram ett förslag till ökade 
gemenskapsåtgärder för att främja användningen av kraftvärme. Europaparlamentet 
välkomnar i synnerhet att kommissionen endast avser att främja effektiva anläggningar, 
och kräver vidare att ett ambitiöst förslag med bindande mål läggs fram snarast, men 
efterfrågar samtidigt en internationellt erkänd definition av kraftvärme. 

                                                 
1     EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. 
2     EGT L 117, 5.5.1999, s. 35. 
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Europaparlamentet påminner också om att en integrering av miljökostnader och klara 
regler för kraftledningsnäts koppling och försäljning av kraftvärmeelektricitet behövs för 
att användbara teknologier skall kunna utnyttjas. 

19. Europaparlamentet kräver att direktivet om främjande av kraftvärmeteknik antas snarast, i 
samband med vilket låga kostnader och effektivitet måste beaktas. 

20. Europaparlamentet anser att ett direktiv om främjande av biobränslebaserad 
värmeproduktion bör ges minst samma tidsmässiga prioritet som direktivet om 
kraftvärmeteknik och omfatta biobränsle från skog, jordbruk, fruktodling, trädgårdar och 
parkförvaltning samt från industrins restprodukter och sorterat avfall. 

21. Europaparlamentet påpekar att det är absolut nödvändigt att fastställa minimikrav för 
slutanvändarutrustningens effektivitet så att den minst effektiva utrustningen försvinner 
från marknaden. Europaparlamentet betonar att energi kan sparas på detta område utan 
minskad komfort och det betalar sig i de flesta fall på några månader eller år. 
Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett förslag om detta 
senast före utgången av 2002 som bygger på högt ställda krav. 

22. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att så snart som möjligt lägga fram 
ett förslag till direktiv om hanteringen av energiefterfrågan. Europaparlamentet anser 
emellertid att förslaget är både luddigt och oklart formulerat och uppmanar kommissionen 
att klargöra syftet med lagstiftningen. 

23. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har lagt fram något förslag till direktiv 
om en mer energieffektiv offentlig upphandling, men välkomnar kommissionens avsikt 
att förse den offentliga upphandlingssektorn med riktlinjer för energieffektiv teknik. 
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka effekterna av sådana riktlinjer 
och undanröja hindren för energieffektiv offentlig upphandling i nuvarande och framtida 
gemenskapslagstiftning, och uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till 
direktiv om energieffektiv offentlig upphandling. 

24. Europaparlamentet beklagar att kommissionens meddelande om genomförandet av första 
delen av det europeiska klimatförändringsprogrammet inte innehåller något förslag till 
förbättring av energieffektiviteten i bostads- och byggnadsbeståndet i Europeiska 
unionen. Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att i förslaget behålla en sådan 
betoning på både nya och existerande byggnader annars kommer den allra största delen av 
byggnaderna i EU att förbli orörda. Europaparlamentet konstaterar att det ursprungliga 
förslaget till direktiv medger även mycket breda undantag för byggnadstyper såsom 
industriella, historiska eller tillfälliga byggnader. 

25. Europaparlamentet bekräftar att det är viktigt att det finns en gemensam övervakning och 
samordning på gemenskapsnivå av kampanjer för att öka informationen om 
energieffektivitet på nationell och lokal nivå men att medlemsländerna skall bestämma 
hur kampanjen skall genomföras. Europaparlamentet beklagar samtidigt att 
kommissionen inte inkluderar transportsektorn i kampanjen för att öka allmänhetens 
medvetenhet och startkampanjen, eftersom våra resvanor och bilanvändning borde vara 
en del av en kampanj för minskad energianvändning. 

26. Europaparlamentet anser att det är meningsfullt att fortsätta harmoniseringen av 
energibeskattningen i EU. 
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Transport 

27. Europaparlamentet anser att det är positivt att kommissionen utnyttjar resultaten från 
vitboken om en gemensam transportpolitik, eftersom det minskar risken för att olika 
direktorat föreslår åtgärder som motverkar varandra. 

28. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i gemenskapernas sjätte 
miljöhandlingsprogram1 uppmanas att före utgången av 2002 lägga fram ett meddelande 
om kvantifierade miljömål för ett hållbart transportsystem mot bakgrund av EU:s mål att 
minska utsläppen av växthusgaser med 8 procent. 

29. Europaparlamentet framhåller att alla motorfordon måste inbegripas i gemenskapens 
strategi för att minska koldioxidutsläppen, och uppmanar därför kommissionen att lägga 
fram förslag till lagstiftning om begränsning av koldioxidutsläpp från lätta och tunga 
fordon. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda överläggningar med 
bilindustrin för ett frivilligt åtagande att minska koldioxidutsläppen också från vans och 
lätta lastfordon som blir allt populärare.  

30. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att transportsektorn bidrar till det i 
Kyoto fastställda målet att minska koldioxidutsläppen med 8 procent, och anser att 
ACEA:s (europeiska bilindustrins organisation) frivilliga avtal om minskade 
koldioxidutsläpp måste ses över på grundval av uppföljningsresultaten från 2003 års 
rapport. 

31. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att få transporter att ske med ett så 
energieffektivt transportslag som möjligt och att miljökostnader därför måste integreras 
för alla transportsätt för att ge lika konkurrensmöjligheter och för att ändra 
transportbeteendet. Europaparlamentet anser att den offentliga sektorn vid investeringar 
bör uppmuntra transportsätt som följer principerna om hållbarhet och klimatskydd. 

32. Europaparlamentet stöder alla föreslagna åtgärder som kan medföra att ett balanserat 
förhållande uppnås mellan olika transportsätt, förbättrar det nuvarande utnyttjandet av 
infrastrukturen och möjliggör en mer rättvis och jämlik prissättning mellan 
transportsätten. 

33. Europaparlamentet betonar vikten av att undanröja de hinder som kan finnas för att främja 
byte av transportslag i syfte att få lägre utsläpp samt att transportstödet för 
kombitransporter uppmuntras. 

34. Europaparlamentet understryker att ekonomiska instrument på marknadsmässiga villkor 
måste gynna bränslen och tekniker med låga eller inga utsläpp. Europaparlamentet anser 
att ett förslag om enhetlig bränslebeskattning är positivt men att miniminivåer är 
nödvändiga för att medlemsstater inte skall behöva sänka sina nivåer och för att de inte 
skall undantas en styrmedelsmöjlighet för att klara sin del av EU:s åtaganden. 

35. Europaparlamentet framhåller att kommissionens relativt avvaktande hållning och rådets 
tveksamhet i frågan om skatteharmonisering på transportområdet samt avsaknaden av 
omfattande rättsliga instrument kan leda till oönskad snedvridning, t.ex. mellan järnvägs- 
och vägtransporter, om direktivet om handel med utsläppsrätter samtidigt antas. 

                                                 
1  Se artikel 5.2 iii d. 
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Europaparlamentet kräver därför att effektiva styrinstrument för transportområdet föreslås 
och fastställs snarast. 

36. Europaparlamentet anser att förslaget om främjad användning av biobränslen inom 
transportsektorn är mycket viktigt och att det är meningsfullt att främja användningen av 
biobränslen inom transportsektorn, men påpekar att den specifika kostnaden för 
utsläppsbesparingen på ungefär 100 euro per ton koldioxid är mycket högt satt. 
Europaparlamentet kräver därför framför allt att miljöeffektiva biobränslen stöds och att 
teknisk innovation på detta område främjas. 

Industrisektorn 

37. Europaparlamentet välkomnar kommissionens intention att lämna ett förslag till 
ramdirektiv för fluorerade gaser, som syftar till en minskning av utsläpp på alla områden 
genom begränsning och övervakning av dessa gaser och genom begränsning av 
försäljning och användning när det gäller vissa tillämpningar. Europaparlamentet anser att 
en snar minskning av utsläppen av fluorerade gaser och en förbättrad övervakning är en 
kostnads- och miljöeffektiv åtgärd. 

38. Europaparlamentet anser att det är viktigt att alla användningsområden omfattas av 
förslaget och att arbetet med ozonskiktsmålet respektive klimatmålet bör samordnas i 
EU:s miljöarbete när det gäller kyl/klimatsektorn och stöd till ny teknik. 

Nästa steg 

39. Europaparlamentet kräver att de åtgärder kommissionen föreslår i sitt meddelande vidtas 
så snart som möjligt och att de ytterligare åtgärder som fastställs i det europeiska 
klimatskyddsprogrammet så snart som möjligt omsätts i konkreta lagstiftningsinitiativ. 
Europaparlamentet anser i detta sammanhang att de åtgärder som enligt 
subsidiaritetsprincipen hanteras bättre på europeisk nivå, kan genomföras snarast och som 
är särskilt kostnadseffektiva, bör behandlas skyndsamt. 

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla Europaparlamentet fullt informerat 
om framstegen i klimatförändringsprogrammet när det gäller att identifiera specifika 
strategier och åtgärder, samt om de åtgärder som diskuteras och att ta hänsyn till 
parlamentets förslag. 

o 

o       o 

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