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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om grönboken om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande 
politikområden 
(2007/2203(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av grönboken om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och 
näraliggande politikområden (KOM(2007)0140),

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel 
(den 8–9 mars 2007), där EU:s energipolitik behandlas i bilaga I,

– med beaktande av Europeiska miljöbyråns rapport (nr 1/2006), ”Using the market for 
cost-effective environmental policy”,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för 
ekonomi och valutafrågor (A6-…/2007), och av följande skäl:

Bakgrund och EU:s miljömål

A. Mot bakgrund av de fakta som föreligger om klimatförändringen krävs det kraftfulla 
insatser för att begränsa effekterna av denna företeelse. Europeiska rådet har fastställt 
minimimålet att minska koldioxidutsläppen med 20 procent fram till 2020 och med 
60 procent fram till 2050. Det har också fastställt målet att förnybara energikällor ska stå 
för 20 procent av energianvändningen och att energieffektiviteten ska förbättras med 
20 procent fram till 2020.

B. Föroreningar av olika slag gör att naturresurserna riskerar att ta slut.

C. Det finns stor risk för att flera djur- och växtarter försvinner. EU har satt upp målet att 
hejda förlusten av biologisk mångfald fram till 2010.

D. Transporter, framför allt varutransporter, leder till en ständig trafikökning i unionen och 
som följd av detta till ökad energianvändning.

E. Skillnaderna är stora mellan medlemsstaterna när det gäller såväl miljöbeskattning 
(mellan 2 och 5 procent av medlemsstaternas BNP) som användning av marknadsbaserade 
styrmedel. De senaste fem åren har miljöskatternas andel av medlemsstaternas BNP 
minskat.

F. Energiskatterna motsvarar i medeltal 76 procent och transportskatterna 21 procent av 
miljöskatterna.
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G. Hushållen belastas med den övervägande delen av miljöskatterna trots att energi- och 
transportanvändningen är störst inom de andra ekonomiska sektorerna.

H. Prognoserna om klimatförändringens globala effekter bör inte bara leda till en frikoppling 
av tillväxten från produktionssättet utan också till en förändring av vår utvecklingsmodell.

Kritik av grönboken

1. Europaparlamentet välkomnar hänvisningen till principen att förorenaren ska betala men 
beklagar den svaga kopplingen till de marknadsbaserade styrmedlen för miljöpolitiken.

2. Europaparlamentet beklagar att grönboken i huvudsak behandlar luftföroreningar och 
klimatförändringar samt att miljöeffekterna av den totala produktions- och 
distributionsprocessen och konsumtionsmönstren förbigås.

3. Europaparlamentet beklagar att den internationella aspekten endast berörs i förbigående.

Principer

4. Europaparlamentet medger att marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken är ett sätt 
att till rimliga kostnader nå miljömålen. Parlamentet framhåller att dessa styrmedel inte 
kan ersätta miljölagstiftningen, där de mål som ska uppnås och de regler som ska följas 
fastställs. Styrmedlens effektivitet beror på hur de utformas och hur de kompletterar andra 
instrument.

5. Europaparlamentet betonar att marknadsbaserade styrmedel bör vara ekonomiskt och 
socialt godtagbara, framför allt för personer med inkomster under genomsnittet i
medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet anser att en av principerna vid genomförandet bör vara att avgifterna 
är progressiva och ökar gradvis.

7. Europaparlamentet betonar miljöbeskattningens betydelse för att nå miljömålen och 
framhåller att en samordning på EU-nivå av vissa åtgärder är nödvändig för att undvika 
ekonomisk snedvridning mellan företag och mellan territorier.

8. Europaparlamentet anser att beskattningsåtgärderna inom EU inte kan begränsas till 
systemen med överlåtbara rättigheter eller kvoter, eftersom dessa system inte är de mest 
lämpade om man ska nå målet att minska vissa utsläpp.

9. Europaparlamentet erinrar om att även om det krävs enhällighet för beslut i skattefrågor 
ger fördragen möjlighet till fördjupat samarbete. Det är dessutom möjligt att tillämpa den 
öppna samordningsmetoden. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att gå vidare 
när det gäller miljöbeskattning på EU-nivå för att förhindra skattedumpning.

10. Europaparlamentet stöder sänkt skatt på arbete men framhåller att detta inte enbart bör
kopplas till en miljöskattereform. Parlamentet anser att för att nå miljömålen och skapa 
social rättvisa bör en sådan skattesänkning ske inom ramen för en övergripande 
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skattereform som syftar till att skapa en rättvisare fördelning mellan löntagare, 
konsumenter, företag, kapitalinkomster och finansiella tjänster.

11. Europaparlamentet anser att prishöjningar är ett sätt att påverka produktions- och 
konsumtionsmönstren och sätten att utnyttja vissa transportslag. Parlamentet betonar dock 
att effekterna av en sådan åtgärd kan bli begränsade på grund av bristande flexibilitet 
inom vissa sektorer.

12. Europaparlamentet anser att om marknadsbaserade styrmedel införs genom en höjning av 
priserna får detta inte leda till att personer med lägre inkomster än genomsnittet utestängs 
från den aktuella marknaden. Det är nödvändigt att samtidigt vidta åtgärder för att 
kompensera dessa kategorier.

13. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att få tillgång till exakta uppgifter om vilka 
effekter produkternas livscykel och olika levnadsmönster har för att kunna prioritera de 
mest effektiva åtgärderna.

Vilka styrmedel lämpar sig bäst för varje sektor?

14. Europaparlamentet beklagar den meddelade förseningen av översynen av lagstiftningen 
om systemet med handel med utsläppskvoter för koldioxid. Parlamentet anser att denna 
översyn bör leda till en kraftig minskning av andelen tilldelade avgiftsfria utsläppskvoter 
för koldioxid.

15. Europaparlamentet erinrar om att transport- och byggsektorn står för en stor andel av den 
energiefterfrågan och de koldioxidutsläpp som inte omfattas av systemet med handel med 
utsläppskvoter för koldioxid.

16. Europaparlamentet anser att översynerna av gemenskapens lagstiftning om beskattning av 
energiprodukter och beskattning av tunga fordon (Eurovinjett) bör genomföras samtidigt, 
så att miljöbeskattningen snabbt leder till ett ändrat beteende inom olika ekonomiska 
sektorer.

17. Europaparlamentet menar att för att åstadkomma en bättre internalisering av de externa 
kostnaderna måste det bli obligatoriskt att tillämpa Eurovinjettdirektivet1 i alla 
medlemsstater. Parlamentet anser att för att undvika att trafiken flyttar till de vägar som 
inte täcks av Eurovinjettdirektivet bör detta direktiv utvidgas till att omfatta hela vägnätet.

18. Europaparlamentet anser att man i samband med översynen av lagstiftningen om 
beskattning av energiprodukter bör ta upp frågan om miniminivåer när det gäller 
industritransporter eller kommersiella transporter. Parlamentet stöder en differentierad 
beskattning på energi- och miljöområdet på grundval av mängden koldioxidutsläpp. 
Parlamentet understryker att man bör fastställa ett intervall för skattenivåerna, med en hög 
miniminivå, för att på så sätt undvika snedvridningar mellan medlemsstaterna. 

                                               
1 Rådets direktiv 93/89/EEG av den 25 oktober 1993 om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa 
fordon som används för godstransporter på väg och tullar och avgifter för användningen av vissa 
infrastrukturer (EGT L 279, 12.11.1993, s. 32).
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19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att upphäva 
undantagen och avgiftsbefrielserna i direktivet om beskattning av energiprodukter1 och att 
beakta att inget energislag i framtiden bör befrias från beskattning. 

20. Europaparlamentet anser att det finns stora insatser att göra inom byggsektorn och 
uppmanar medlemsstaterna att utveckla bättre incitament för att förverkliga målet om 
minskad energiefterfrågan och minskade koldioxidutsläpp. Parlamentet betonar vikten av 
att främja utvecklingen av byggnader med mycket låg energiförbrukning (”passiva hus”) 
och byggnader som producerar mer energi än de gör av med (”energipositiva hus”).

21. Europaparlamentet föreslår att man med Kyotoprotokollets mekanismer som modell inför 
ett kompensationssystem för att kunna finansiera arbeten i syfte att förbättra 
energieffektiviteten inom sektorn för subventionerade bostäder.

Styrmedel och särskilda sektorer

22. Europaparlamentet anser att en reformering av subventioner som är skadliga för miljön 
inte bör begränsas till den gemensamma jordbrukspolitiken.

23. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen vid översynen av gemenskapens 
riktlinjer om statligt stöd till miljöskydd verkligen tar hänsyn till behovet av att förändra 
produktions-, trafik-, transport- och konsumtionsmönstren. 

24. Europaparlamentet anser att om lägre mervärdesskatt på ekologiska produkter införs bör 
detta ske under strikt övervakning så att åtgärden verkligen gynnar konsumenterna. En 
sänkning av mervärdesskatten bör åtföljas av kompletterande bestämmelser, till exempel 
miljömärkning och ett system som gör det möjligt att lätt jämföra produkter.

25. Europaparlamentet stöder inte inrättandet av ett system med handel med utsläppsrätter för 
kväveoxider och svaveldioxid för att bevara den biologiska mångfalden.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina initiativ behålla de befintliga 
mekanismer som medlemsstaterna antagit för att stödja utvecklingen av förnybara 
energikällor. Parlamentet anser att det är nödvändigt med kompletterande utvärderingar, 
bland annat när det gäller biobränslenas livscykel.

Den internationella dimensionen

27. Europaparlamentet stöder inrättandet av ett instrument för gränsskattejustering för att nå 
målet med minskade koldioxidutsläpp och bevara EU:s ekonomiska konkurrenskraft. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att med stöd av de undersökningar som genomförts 
i vissa medlemsstater rapportera om antagandet av detta instrument och att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag.

                                               
1 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för 
beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51).
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28. Europaparlamentet anser att om ett sådant instrument ska kunna godtas på internationell 
nivå bör det ta hänsyn till bästa tillgängliga teknik och även i fortsättningen gynna 
tredjeländer, framför allt utvecklingsländer.

o

o        o

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

Europeiska unionen är synnerligen aktiv på miljöområdet och har tagit initiativ till många 
interna diskussioner och arrangemang och på internationell nivå – ett exempel på detta är 
Kyotoprotokollet. På grund av sin historia, sin industriella och ekonomiska utveckling måste
EU ta på sig detta ansvar. Det innebär också att vi bör uppträda exemplariskt och gå i täten 
när det gäller miljöpolitik.

Man bör i detta sammanhang välkomna inrättandet av Europaparlamentets tillfälliga utskott 
för klimatförändringen.

I dag har miljökraven skärpts, eftersom kampen mot klimatförändringen förutsätter betydligt 
kraftigare satsningar än vad man tidigare trott.

Vi måste därför inse att vår samhällsmodell för ekonomisk och social utveckling bygger på att 
det skapas välstånd. Detta välstånd har alltid varit beroende av de ökande material- och 
energiflödena.
Det visar sig nu att denna ekvation inte längre går ihop. Naturresurserna kommer på kort eller 
lång sikt att minska, vilket kommer att leda till allt högre kostnader för att få tillgång till 
resurser eller för att exploatera dem samt leda till allt högre internationell efterfrågan. 

Vi måste också arbeta för att återskapa den biologiska mångfalden – men syftet är inte att 
bevara ett levande museum utan att bibehålla eller återskapa de livsviktiga ”tjänster” som 
ekosystemen erbjuder oss. Det som står på spel är nivån och kvaliteten på jordbrukets 
avkastning, kvaliteten på luften, vattnet och marken m.m.

Kostnaderna för framför allt industriell och ekonomisk mänsklig verksamhet, som med en 
teknisk term kallas externa kostnader, beaktas för närvarande bara i liten utsträckning.

Europeiska unionen, som är fast besluten att öka kontrollen över människans inverkan på 
miljön, har förstått vikten av att diversifiera sina åtgärder för att nå de uppställda målen.

Vid sidan av den uppsättning lagstiftningstexter som unionen försett sig med och de mål och 
normer som man ställt upp har EU därför skapat andra verktyg som kan bidra till en 
förbättring av miljön. Bland dessa kompletterande verktyg kan bland annat nämnas finansiellt 
stöd i form av subventioner, budgetmedel inom sjunde ramprogrammet för forskning och 
utveckling som avsatts som stöd till forskning och miljöteknik för att främja hållbar 
utveckling samt informationskampanjer och förebyggande åtgärder.

Marknadsbaserade styrmedel är för övrigt en möjlighet som redan utforskats av EU och som 
nu är föremål för särskild uppmärksamhet och nya förslag.

Faktum är att EU – också i kraft av de erfarenheter som gjorts i vissa medlemsstater – i dag 
kan lägga fram förslag om en gemenskapsstrategi på detta område samt ta initiativ till nya 
bestämmelser och främja utbyte av bra metoder mellan medlemsstaterna. Denna 
gemenskapspolitik bör naturligtvis godkännas i alla medlemsstater, och vissa staters tvekan 
när det gäller skattesamordning måste övervinnas – men den bör åtminstone kunna 
genomföras genom ett fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna.

De viktigaste styrmedel som vi här kommer att diskutera utifrån de berörda sektorerna är 
finansiella incitament och skatter. Föredraganden är väl medveten om vikten av att mer 
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ingående behandla frågor som avfall, vatten och markpolitik etc. men önskar koncentrera sig 
på de prioriterade sektorerna för att på så sätt synliggöra principerna för de marknadsbaserade 
styrmedlen för miljöpolitiken och näraliggande politikområden.
Ett av de få existerande styrmedlen på EU-nivå är för närvarande systemet med handel med 
utsläppskvoter för koldioxid. Detta system kommer inom kort att ses över för att man ska 
kunna förbättra dess effektivitet. 

Man kan konstatera att miljöbeskattningen i medlemsstaterna är mycket varierande och att 
den tenderar att bli lägre. År 2004 uppgick inkomster från miljöskatter till i genomsnitt 
2,9 procent av BNP i EU-15 och denna avgift sjönk till den redan då låga nivån 6,5 procent 
mellan 1999 och 2004. Det är alltså nödvändigt att se till att beskattningsnivån ökar och att 
skillnaderna mellan medlemsstaterna minskar.
Föredraganden är väl medveten om att det på skatteområdet krävs enhälliga beslut, men vill 
understryka att det finns en paradoxal motsättning mellan erkännandet av miljöhotens 
gränsöverskridande karaktär och status quo när det gäller miljöbeskattning på 
gemenskapsnivå. 
Detta förhållande gynnar nationella lösningar och medför risker för snedvriden konkurrens 
mellan medlemsstaternas företag. Detta leder av konkurrensskäl också till illojal 
skattekonkurrens och en konstant press på att sänka skattesatserna, vilket på sikt kan äventyra 
de offentliga finansernas hållbarhet och stödet till offentliga åtgärder, bland annat på 
miljöområdet.

I brist på framsteg på skatteområdet kommer systemet med handel med utsläppsrätter eller 
kvoter att vara de enda tillgängliga systemen på gemenskapsnivå. Även om systemet med 
handel med koldioxidkvoter gör det möjligt att nå målet att minska koldioxidutsläppen kan 
man betvivla att det kan tillämpas och bli effektivt inom andra sektorer. Utsläppen av vissa 
växthusgaser eller andra miljöskadliga gaser som kväveoxid och svaveldioxid hänger samman 
med lokala förhållanden. När det gäller biologisk mångfald förefaller systemet med 
kompensation inte godtagbart. Det bygger på ett skapande ur intet – ex nihilio – av ett särskilt 
naturområde som ersättning för att man förstör eller skadar ett annat område för att 
förverkliga ett ekonomiskt projekt eller ett bostadsprojekt. Denna kompensation är skenbar 
eftersom två områden inte kan vara likvärdiga.

Om de marknadsbaserade styrmedlen ska bli effektiva krävs det att de kompletterar varandra
och andra instrument och att medborgarna förstår deras syfte och accepterar dem. De får inte 
uppfattas enbart som nya tvingande bestämmelser som EU drivit igenom.
För att uppmuntra EU-medborgarna till att leva och konsumera på ett miljövänligt sätt och för 
att begränsa den mänskliga verksamhetens inverkan på ekosystemen måste man också 
försäkra sig om att medborgarna verkligen kan välja. Man kan till exempel inte bestraffa en 
löntagare som måste ta bilen till sin arbetsplats om det inte finns några kollektivtransporter.
Om dessa skatter och avgifter ska kunna godtas socialt måste de dessutom vara progressiva 
och inte drabba hushåll med ekonomiska svårigheter. Beskattningen av varor och tjänster bör 
alltså hanteras med viss försiktighet, men det finns andra möjliga lösningar för att nå unionens 
miljömål, till exempel en omfördelning av den totala beskattningen utifrån principer om 
solidaritet och social rättvisa. Man kan i själva verket konstatera att en stor andel av 
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företagens skattebörda och skatterna på inkomst av kapital har överförts på hushållen och att 
skatterna i högre utsträckning drabbar låginkomsttagarna.

De marknadsbaserade styrmedlen är emellertid inte begränsade till beskattning. 
Medlemsstaterna har inrättat andra instrument, såsom certifikat för energibesparingar eller 
certifikat för grön energi. Nya lösningar finns som följaktligen bör bli föremål för en 
konsekvensanalys utifrån miljömässiga, sociala men även ekonomiska aspekter. 
Beträffande EU:s och medlemsstaternas konkurrenskraft kan man konstatera att vissa 
åtgärder, bland annat när det gäller godstransporter, skulle vara effektivare om de 
genomfördes på EU-nivå. Det är i själva verket så att de avgifter som vissa medlemsstater tar 
ut på vägtransporter inte minskar godstransporternas omfattning i Europa utan i stället gör att 
trafiken flyttar till vägar utan vägavgifter. När det gäller den inre marknaden bör EU ompröva 
begreppet fri konkurrens och främja en miljömässig politik på marknaden.
Inom EU finns det tillräckligt med insikt och kunskap om vikten av att ta itu med 
klimatförändringen för att man ska kunna förutse och förebygga eventuella misstag i den 
politik som för närvarande utformas. Enligt en undersökning som genomförts av amerikanska 
forskare har koldioxidutsläppen ökat med 35 procent jämfört med 1990. Om dessa siffror 
bekräftas är detta mycket oroande med tanke på Kyotoprotokollets mål att minska 
koldioxidutsläppen med 5 procent fram till 2012.
Föredraganden är väl medveten om att det är svårt att anta åtgärder på internationell nivå för 
att effektivt bekämpa klimatförändringen. Unionens företrädare måste fortsätta arbetet med att 
minska koldioxidutsläppen inom EU och på internationell nivå och samtidigt respektera 
reglerna för den internationella handeln, bland annat principen om icke-diskriminering av 
handelspartner. Den gränsskattejustering som vissa medlemsstater planerar att införa, och som 
stöds i betänkandet, förefaller vara en godtagbar lösning. Denna skatt kan hamna i konflikt 
med vissa bestämmelser i Allmänna tull- och handelsavtalet, men det är kommissionens 
uppgift att bedöma WTO-reglerna. Enligt dessa regler får parterna i WTO vidta de åtgärder –
även av protektionistisk karaktär – som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller 
växters liv eller hälsa och som avser bevarandet av uttömliga naturtillgångar. 
Prognoserna om klimatförändringens globala effekter och mer allmänt den mänskliga 
verksamhetens konsekvenser för miljön samt i förlängningen för människors hälsa bör inte 
bara leda till att kopplingen mellan tillväxt och resursutnyttjande eller mellan produktionssätt 
och konsumtion upphävs, utan också till en förändring av vår utvecklingsmodell. Som en följd 
av detta konstaterande bör vi arbeta för en ny livsstil i våra västerländska samhällen. 

De frågor vi bör ställa oss är: Vilket annat scenario bör vi skapa och vilka andra åtgärder bör 
vi vidta för att nå våra mål? Är det möjligt att ta itu med de miljöproblem som hotar oss utan 
att förändra vår livsstil och utan att minska vare sig produktionen eller konsumtionen? 
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