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I
(Resolutioner, rekommendationer och yttranden)

YTTRANDEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE
av den 16 februari 2011
om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem
(omarbetning) och ett förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om
system för ersättning till investerare
(CON/2011/12)
(2011/C 99/01)
Inledning och rättslig grund
Den 22 september 2010 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd
om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem
(omarbetning) (1) (nedan kallat förslaget till omarbetat direktiv). Den 30 september 2010 mottog Europeiska
centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag om ändring
av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare (2) (nedan kallat
förslaget till ändringsdirektiv).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, eftersom förslaget till omarbetat direktiv och förslaget till ändringsdirektiv innehåller
bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) medverkan till ett smidigt genomförande
av politiken för det finansiella systemets stabilitet i enlighet med artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med
artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av
ECB-rådet.

Allmänna kommentarer
1.

ECB välkomnar målet för förslaget till omarbetat direktiv, att skapa ett omfattande, mer harmoniserat
ramverk för insättningsgarantisystem. ECB noterar att förslaget till omarbetat direktiv kommer att
beakta många av de rekommendationer som gjorts i a) ECB:s yttrande CON/2008/70 (3) om ett tidigare
förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om
system för garanti av insättningar (4), och b) Eurosystemets bidrag till kommissionens offentliga samråd

(1) KOM(2010) 368 slutlig.
(2) KOM(2010) 371 slutlig.
(3) ECB:s yttrande CON/2008/70 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar
garantins omfattning och utbetalningsfristen (EUT C 314, 9.12.2008, s. 1).
(4) EGT L 135, 31.5.1994, s. 5. Ändringsförslagen som kommenterades i yttrande CON/2008/70 om Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av
insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3).

C 99/1

SV

C 99/2

Europeiska unionens officiella tidning

om översynen av direktiv 94/19/EG (5). ECB finner glädjande att förslaget till omarbetat direktiv beaktar
många av ECB:s rekommendationer om att a) ytterligare harmonisera kriterierna för när insättare ska
vara ersättningsberättigade samt insättningsgarantins omfattning (6), b) öka informationskraven som
ställs på kreditinstitut vad gäller insättningsgarantisystemens omfattning (7) och c) införa en delvis
förhandsfinansiering för alla insättningsgarantisystem (8). ECB anser att dessa bestämmelser i regelverket
för insättningsgarantisystemen har avgörande betydelse för den finansiella stabiliteten.

2.

ECB noterar också att man i den rapport från kommissionen som åtföljer förslaget till omarbetat
direktiv (9) diskuterar huruvida de behövs ytterligare åtgärder på unionsnivå för att samordna insätt
ningsgarantierna även efter det att målnivån för de medel som dessa ska inneha tillgängliga har
uppnåtts. Samtidigt hänvisar kommissionens meddelande om en EU-ram för krishantering inom finans
sektorn (10) till att man bör undersöka synergieffekterna mellan insättningsgarantisystemen och de
nyinrättade avvecklingsfonderna för finansinstituten. På grund av sin roll inom området finansiell
stabilitet har Eurosystemet ett stort intresse av dessa frågor och kommer tillsammans med kommis
sionen att noga följa utvecklingen inom området.

3.

ECB anser att förslaget till ändringsdirektiv som innebär en uppdatering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare (11) kommer att
bidra till en ökad harmonisering av unionens system för ersättning till investerare. ECB kommenterar
inte detta rättsliga instrument mer ingående, men anser ändå att det är viktigt att påpeka att unionens
regelverk även fortsättningsvis utgår från att insättare och investerare har olika riskprofiler.

Specifika kommentarer om insättningsgarantisystem
Omfattning
4.

Enligt förslaget till omarbetat direktiv måste alla kreditinstitut bli medlemmar i insättningsgarantisystem
som garanterar insättningar på harmoniserade villkor (12) och som, i princip, bygger på förhandsfinan
siering genom garantisystemens medlemmar. ECB anser att sådana harmoniserade regler är nödvändiga
för att säkra konkurrens på lika villkor på unionens inre marknad för finansiella tjänster. Baselkom
mittén för banktillsyns (BCBS) stöder också ett omfattande medlemskap i insättningsgarantisyste
men (13). Samtidigt är ECB medveten om att det i vissa medlemsstater finns frivilliga/ömsesidiga system
som under lång tid fungerat mycket bra och som uppnår insättningsskydd på andra sätt än genom
fördefinierade insättningsgarantier, t.ex. genom ömsesidiga garantiarrangemang. Såsom ECB uppfattar
förslaget till omarbetat direktiv ska det inte förhindra att frivilliga/ömsesidiga system fortsätter att ge
sina medlemsinstitut skydd på ett sätt som är kännetecknande för dessa system, och att dessa skulle
existera parallellt med de insättningsgarantier som medlemsinstitutens kunder erbjuds i enlighet med

(5) Se ”The Eurosystem’s stance on the Commission’s consultation document on the review of Directive 94/19/EC on
deposit-guarantee schemes”, augusti 2009 (nedan kallat Eurosystemets bidrag 2009). Finns på ECB:s webbplats på
http://www.ecb.europa.eu
6
( ) Se punkt 4 i Eurosystemets bidrag 2009.
(7) Se punkt 7 i Eurosystemets bidrag 2009.
(8) Se punkt 12 i Eurosystemets bidrag 2009.
(9) Se rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av
insättningar av den 12.7.2010, KOM(2010) 369 slutlig, s. 4.
(10) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, region
kommittén och Europeiska centralbanken ”En EU-ram för krishantering inom finanssektorn”, 20.10.2010,
KOM(2010) 579 slutlig (nedan kallad kommissionens meddelande om krishantering), avsnitt 5.2, s. 15. Se även skäl
22 sista meningen i förslaget till omarbetat direktiv och avsnitt 7.4, s. 8 i motiveringen till förslaget till omarbetat
direktiv.
(11) EGT L 84, 26.3.1997, s. 22.
(12) Se artikel 3.1 i förslaget till omarbetat direktiv.
(13) Se samrådsdokumentet Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A proposed methodology for compliance
assessment av den 25 november 2010 med tidsfrist 8 december 2010 för kommentarer (nedan kallat BCBS samråds
dokument), s. 15 (Principle 8 — Compulsory membership), finns på BCBS webbplats http://www.bis.org
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förslaget till omarbetat direktiv. I detta sammanhang välkomnar ECB att målnivån för det förhands
finansieringsbelopp som ska nås satts till tio år i förslaget till omarbetat direktiv, så att belastningen för
kreditinstituten som tidigare inte behövt betala avgifter till insättningsgarantisystemen inte blir för
stora (14).
5.

ECB rekommenderar (15) att det undantag som förslaget till omarbetat direktiv inför för insättningar
som innehas av offentliga myndigheter mer exakt bör följa originalformuleringarna från direktiv
94/19/EG och att man därför bör hänvisa till ”statliga och centrala administrativa myndigheter”
samt ”regionala, lokala och kommunala myndigheter” (16).
Återbetalningsperiod

6.

ECB välkomnar målsättningen att ytterligare förkorta återbetalningsperioderna för garanterade insätt
ningar (17). Det kan dock bli svårt att uppnå den föreslagna återbetalningsperioden på sju dagar efter
som denna tidsfrist ska införas kort tid efter den första förkortningen till tjugo arbetsdagar som
medlemsstaterna ska ha genomfört före utgången av 2010 (18). ECB rekommenderar (19) att förslaget
till omarbetat direktiv ändras så att kommissionen i) ges i uppdrag att granska hur den första förkort
ningen till tjugo arbetsdagar genomförts och ii) baserat på resultaten av denna granskning, ta fram
förslag huruvida det är möjligt att ytterligare reducera återbetalningsperioden.
Finansiering

7.

Enligt förslaget till omarbetat direktiv ska ett insättningsgarantisystem inom tio år uppnå den målnivå
för förhandsfinansieringsbeloppet som anges i procent av de ersättningsberättigade insättningarna (20).
ECB välkomnar att man inför en tydlig målnivå för förhandsfinansieringsbeloppet, något som bidrar till
ökad finansiell stabilitet och konkurrens på lika villkor eftersom det överför kostnaderna för insätt
ningsgarantisystemen till medlemmarna, d.v.s. de kreditinstitut som kontroller de risker som insätt
ningsgarantisystemen försäkrar. ECB tolkar det som att målnivån för förhandsfinansieringsbeloppet
debatteras inom ramen för unionens lagstiftningsprocess. Mot bakgrund av att täckta insättningar är
ett bättre mått på insättningsgarantisystemens åtaganden än ersättningsberättigade insättningar, rekom
menderar ECB (21) att målnivån definieras med ledning av de ”täckta insättningarna”, d.v.s. sådana
insättningar som inte överstiger täckningsnivån (22).

8.

Vad gäller beräkningen av de avgifter som enskilda medlemmar i insättningsgarantisystemen ska
erlägga välkomnar ECB i princip att man inför riskbaserade avgifter, förutsatt att man har regler
som gör det möjligt att jämföra olika tillgångsklasser (23). Denna modell bygger på rekommendationer
från Kommissionens gemensamma forskningscentrum (24) och har som mål att avgiftsberäkningen ska
vara så enkel att de enskilda bidragen kan jämföras samtidigt som man tillämpar ett flertal relevanta
grundindikatorer (riskbaserade) och tilläggsindikatorer (ej riskbaserade). ECB rekommenderar (25) att
förslaget till omarbetat direktiv anger vilka komponenter som ska ingå i beräkningsmetoden som
sedan specificeras ytterligare genom tillsynsföreskrifter och riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten,
baserat på empiriska uppgifter och målsättningen att främja likabehandling.

9.

För det fall att förhandsfinansieringen visar sig vara otillräcklig för att ersätta insättarna förutser
förslaget till omarbetat direktiv tre steg för en finansiering i efterhand. I detta sammanhang har ECB
följande kommentarer.

(14) Se artikel 20.1 andra stycket tillsammans med artikel 9.1 tredje stycket och artikel 2.1 h i förslaget till omarbetat
direktiv. Se även avsnitt 7.4, s. 7 i motiveringen till förslaget till omarbetat direktiv. Se även skäl 16 i förslaget till
omarbetat direktiv och avsnitt 7.5, s. 8 i motiveringen till förslaget till omarbetat direktiv.
(15) Se ändringsförslag 2 i bilagan till detta yttrande.
(16) Se punkterna 3 och 4 i bilaga I till direktiv 94/19/EG.
(17) Se artikel 7.1 första stycket i förslaget till omarbetat direktiv.
(18) Se artikel 10 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.6 a tillsammans med artikel 2.1 andra stycket i direktiv
2009/14/EG.
(19) Se ändringsförslag 3 i bilagan till detta yttrande.
(20) Se fotnot 14.
(21) Se ändringsförslag 1 i bilagan till detta yttrande.
(22) Artikel 2.1 c i förslaget till omarbetat direktiv.
(23) Se artikel 11 och bilagorna I och II i förslaget till omarbetat direktiv.
(24) Kommissionens gemensamma forskningscentrum (juni 2009), Possible Models for risk-based contributions to EU Deposit
Guarantee Schemes.
(25) Se ändringsförslag 4 i bilagan till detta yttrande.
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9.1 I ett första steg ska insättningsgarantisystemens medlemmar betala extra avgifter, högst 0,5 procent av
de ersättningsberättigade insättningarna (26). ECB välkomnar detta tillvägagångssätt eftersom den finan
siella sektorn själv står för extrakostnaden, något som reducerar risken för att insättningsgarantisyste
men gynnar ett överdrivet risktagande och istället ökar medlemmarnas medvetenhet om de samlade
riskerna i systemet.

9.2 I ett andra steg kan en ömsesidig kreditmekanism aktiveras där varje insättningsgarantisystem i en
medlemsstat får låna ut upp till 0,5 procent av sina ersättningsberättigade insättningar till ett annat
sådant insättningsgarantisystem; detta lån, som löper med ränta, måste sedan betalas tillbaka inom fem
år (27). ECB noterar att gränsöverskridande lånearrangemang mellan insättningsgarantisystem kan med
föra att det utlånande insättningsgarantisystemet i ett senare skede hamnar i en situation där det måste
täcka sina egna återbetalningsbehov eller där det lånande insättningsgarantisystemet har andra möjlig
heter än det utlånande, t.ex. att det kan rekapitalisera sig själv eller ge lån till kreditinstitut med
problem i den egna medlemsstaten. ECB välkomnar därför de begränsningar som införs i förslaget
till omarbetat direktiv, inklusive begränsningen att de lånade medlen endast får användas för att betala
insättares fordringar (28). Såsom ECB uppfattar det aktuella läget i den lagstiftningstekniska diskussionen
kring förslaget till omarbetat direktiv skulle utlåning mellan insättningsgarantisystem ske på frivillig
basis. Andra aspekter som bör beaktas när man reglerar denna fråga är a) minimikraven för att aktivera
lånearrangemang till följd av att ett insättningsgarantisystem saknar andra finansieringsmöjligheter samt
b) de villkor under vilka ett lån kan förlängas och vilka säkerheter det utlånande insättningsgaranti
systemet har. Samtidigt måste man beakta att det pågår en debatt huruvida ett insättningsgarantisystem
ska använda sina medel för krishantering utanför sitt uttalade uppdrag att ersätta insättare (29). ECB
anser att denna fråga bör diskuteras inom ramen för det arbete som utförs enligt kommissionens
meddelande om krishantering.

9.3 I det tredje steget bör ett insättningsgarantisystem ha alternativa finansieringsarrangemang som en sista
utväg. Vad gäller centralbankers eventuella deltagande noterar ECB dock att finansieringen av insätt
ningsgarantisystemen måste vara förenlig med förbudet mot monetär finansiering som fastställs i
fördraget, särskilt förbudet mot att nationella centralbanker ger rätt till övertrassering av konton eller
andra former av krediter i den mening som avses i artikel 123 i fördraget, såsom framgår av unionens
sekundärlagstiftning och ECB:s etablerade riktlinjer (30).

10. ECB har informerats om att man överväger huruvida det ursprungliga förslaget att begränsa de
sammanlagda insättningarna och investeringarna som ett insättningsgarantisystem får ta emot från
en enskild insättare kan strykas (31). ECB anser att sådana begränsningar bl.a. bör bedömas enligt de
konsekvenser som de kan ha för marknaderna avseende olika tillgångsklasser. I detta sammanhang kan
speciella överväganden bli aktuella vad gäller insättningsgarantisystemens investeringar i instrument
som emitterats av enheter inom den offentliga sektorn i medlemsstaterna.

11. För att främjar den finansiella integrationen stöder ECB även bestämmelsen i förslaget till omarbetat
direktiv enligt vilken kreditinstitut som upphör att delta i ett system och går över till ett annat system
kommer att få tillbaka de avgifter som betalats in under de senaste sex månaderna eller få dem
överförda till det nya systemet (32). Denna bestämmelse kan underlätta en omstrukturering av kredit
institut över nationsgränser. För att undvika missbruk bör man dock endast tillåta att betalda avgifter
överförs till ett nytt system (och möjligheten att få tillbaka avgifter stryks) samt att dessa medel inte
inkluderar extra avgifter som erlagts för att täcka en brist i det ursprungliga insättningsgarantisyste
met (33).
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

Se artikel 9.3 i förslaget till omarbetat direktiv.
Se artikel 10 i förslaget till omarbetat direktiv.
Se artikel 10.1 d i förslaget till omarbetat direktiv.
Se BCBS samrådsdokument, s. 33.
Se punkt 11 i Eurosystemets bidrag 2009.
Artikel 9.2 i förslaget till omarbetat direktiv.
Se artikel 12.3 i förslaget till omarbetat direktiv.
Se ändringsförslag 5 i bilagan till detta yttrande.
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Tillsyn
12. ECB välkomnar att medlemsstaternas tillsyn över insättningsgarantisystemen även kommer att omfatta
stresstester och att dessa omfattas av kollegiala utvärderingar genom Europeiska bankmyndigheten och
European Forum of Deposit Insurers (34). Det faktum att Europeiska bankmyndigheten får information
från insättningsgarantisystemen och behöriga myndigheter, särskilt vad gäller insättningsgarantisyste
mens finansiering samt insättningsgarantisystemens utlåning över nationsgränserna, kan bli konkur
rensfrämjande och lösa vissa av de frågor som nämnts ovan avseende sådan utlåning över nations
gränser.
Ändringsförslag
I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till omarbetat direktiv ska ändras anges de specifika förslagen i
bilagan åtföljt av en förklaring.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 februari 2011.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

(34) Se artikel 3.6 i förslaget till omarbetat direktiv.
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BILAGA
Ändringsförslag
ECB:s ändringsförslag (1)

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag avseende förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (om
arbetning)
Ändring 1
Artikel 2.1 h i förslaget till omarbetat direktiv
”h) målnivå: 1,5 % av de ersättningsberättigade insättningar
som omfattas av ett insättningsgarantisystem,”

”h) målnivå: 1,5 % av de ersättningsberättigade täckta in
sättningar som omfattas av ett insättningsgaranti
system,”

Motivering
Mot bakgrund av att täckta insättningar är ett bättre mått på insättningsgarantisystemens åtaganden än ersättningsberättigade
insättningar bör målnivån definieras med ledning av ”täckta insättningar”, d.v.s. sådana insättningar som inte överstiger täcknings
nivån.
Ändring 2
Artikel 4.1 j i förslaget till omarbetat direktiv
”j) Insättningar gjorda av myndigheter.”

”j) Insättningar gjorda av statliga och centrala administrativa myndigheter samt regionala, lokala och
kommunala myndigheter.”
Motivering

Undantaget som införs för offentliga myndigheters insättningar bör formuleras mer exakt och följa originalformuleringarna i direktiv
94/19/EG.
Ändring 3
Artikel 7.1 i förslaget till omarbetat direktiv
”1.
Insättningsgarantisystem ska kunna återbetala indisponibla insättningar inom 7 dagar från den dag då de
behöriga myndigheterna gör ett konstaterande som avses i
artikel 2.1 e i eller den rättsliga myndigheten meddelar ett
avgörande som avses i artikel 2.1 e ii.”

”1.
Insättningsgarantisystem ska kunna återbetala indisponibla insättningar inom 720 arbetsdagar från den dag
då de behöriga myndigheterna gör ett konstaterande som
avses i artikel 2.1 e i eller den rättsliga myndigheten med
delar ett avgörande som avses i artikel 2.1 e ii.
Kommissionen ska senast den [1 april 2012] till Euro
paparlamentet och rådet lägga fram en rapport som,
baserad på ett samråd, beskriver a) hur reduceringen
av återbetalningsperioden till tjugo arbetsdagar har ge
nomförts, och b) baserat på resultaten av denna
granskning bedömer huruvida det är möjligt att ytter
ligare reducera återbetalningsperioden.”

Motivering
Det kan bli svårt att förkorta återbetalningsperioden till sju dagar eftersom denna tidsfrist ska införas kort tid efter den första
förkortningen till tjugo arbetsdagar, något som medlemsstaterna ska ha genomfört före utgången av 2010. Förslaget till omarbetat
direktiv bör ange att kommissionen ska granska hur den första förkortningen av återbetalningsperioden till tjugo arbetsdagar har
genomförts, och baserat på resultaten av denna granskning lägga fram ett förslag att ytterligare reducera återbetalningsperioden.
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ECB:s ändringsförslag (1)

Kommissionens förslag

Ändring 4
Artikel 11.3–11.5 i förslaget till omarbetat direktiv
”3.
Punkt 2 är inte tillämplig på insättningsgarantisystem
som avses i artikel 1.2.

”3.
Punkt 2 är inte tillämplig på insättningsgaranti
system som avses i artikel 1.23.

4.
Kommissionen ges befogenheter att se till att fakto
rerna i definitionerna och metoderna enligt bilaga II del A
specificeras. Dessa förslag till regleringsföreskrifter ska antas
i enlighet med artikel 7–7 d i [EBA-förordningen]. Europe
iska bankmyndigheten kan utarbeta regleringsföreskrifter
och lägga fram dem för kommissionen.

4.
Kommissionen ges befogenheter att anta tekniska
regleringsstandarder som specificerar se till att fakto
rerna i definitionerna och metoderna för beräkning av
riskindikatorerna enligt bilaga II del A specificeras. Dessa
förslag till tekniska regleringsstandarderföreskrifter ska
antas i enlighet med artikel 10–147–7 d i [EBA-förord
ningen] (EU) nr 1093/2010. Europeiska bankmyndigheten
kan utarbeta regleringsföreskrifter och lägga fram dem för
kommissionen.
Kommissionen ska särskilt beakta att beräkningsmeto
derna för riskjusterade avgifter bör baseras på empi
riska uppgifter med målsättningen att främja likabe
handling.

5.
Europeiska bankmyndigheten ska senast den
31 december 2012 offentliggöra riktlinjer om tillämp
ningen av bilaga II del B i enlighet med [artikel 8 i EBAförordningen].”

5.
Europeiska bankmyndigheten ska senast den
[31 december 20112] offentliggöra riktlinjer om tillämp
ningen av extra riskindikatorer enligt bilaga II del B i
enlighet med [artikel 816 i EBA-förordningen (EU) nr
1093/2010].”

Motivering
Den föreslagna beräkningsmetoden för riskjusterade avgifter till insättningsgarantisystem diskuteras fortfarande. Genom att man ger
Europeiska bankmyndigheten i uppdrag att ta fram riktlinjer och tekniska standarder för detta kan en fungerande metod, baserad på
verifierade uppgifter, utvecklas samtidigt som man främjar likabehandling.

Ändring 5
Artikel 12.3 i förslaget till omarbetat direktiv

”3.
Om ett kreditinstitut upphör att delta i ett system
och går över till ett annat system ska de avgifter som
betalats in under de senaste 6 månaderna före det att kre
ditinstitutet dragit sig ur systemet betalas tillbaka och över
föras till det andra systemet. Detta gäller inte om ett kredit
institut uteslutits från ett system i enlighet med artikel 3.3.”

”3.
Om ett kreditinstitut upphör att delta i ett system
och går över till ett annat system ska de avgifter, exklusive
eventuella extra avgifter som avses i artikel 9.3, som
ett sådant kreditinstitut betalats in under de senaste 6
månaderna före det att kreditinstitutet dragit sig ur syste
met betalas tillbaka och överföras till det andra systemet.
Detta gäller inte om ett kreditinstitut uteslutits från ett
system i enlighet med artikel 3.3.”

Motivering
För att undvika missbruk av denna bestämmelse bör en överföring av betalda avgifter till ett nytt system inte inkludera sådana extra
avgifter som erlagts för att täcka en brist i det ursprungliga insättningsgarantisystemet. Möjligheten att få tillbaka betalade avgifter
bör strykas.
(1) Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.
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IV
(Upplysningar)

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Eurons växelkurs (1)
30 mars 2011
(2011/C 99/02)
1 euro =
Valuta

USD

US-dollar

JPY

japansk yen

DKK

dansk krona

Kurs

Valuta

1,4090
117,01

Kurs

AUD

australisk dollar

1,3668

CAD

kanadensisk dollar

1,3674

7,4573

HKD

Hongkongdollar
nyzeeländsk dollar

10,9696

GBP

pund sterling

0,87890

NZD

SEK

svensk krona

8,9185

SGD

singaporiansk dollar

CHF

schweizisk franc

1,2993

KRW

sydkoreansk won

ISK

isländsk krona

ZAR

sydafrikansk rand

9,6264

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,2381

HRK

kroatisk kuna

7,3775

NOK

norsk krona

7,8675

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

HUF

ungersk forint

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

PLN

1,8544
1,7782
1 551,03

IDR

indonesisk rupiah

MYR

malaysisk ringgit

PHP

filippinsk peso

61,119

RUB

rysk rubel

40,2462

0,7093

THB

thailändsk baht

42,720

polsk zloty

3,9880

BRL

brasiliansk real

RON

rumänsk leu

4,1035

MXN

mexikansk peso

16,7932

TRY

turkisk lira

2,1920

INR

indisk rupie

63,0560

24,528
267,10

(1) Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.

12 308,75
4,2629

2,3128
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
Riktlinjer för den frivilliga tillämpningen av artikel 10c i direktiv 2003/87/EG
(2011/C 99/03)
1. INLEDNING
(1) Enligt artikel 10c i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemen
skapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1) får
medlemsstater vars elsystem uppfyller vissa kriterier under
en övergångsperiod ge gratis tilldelning av utsläppsrätter till
anläggningar för elproduktion. Kriterierna gäller behovet
att modernisera energisystemen, och medlemsstater som
väljer att utnyttja denna möjlighet måste parallellt vidta
åtgärder för att garantera investeringar i energisystemen,
t.ex. modernisering av infrastrukturen och beträffande ren
teknik, till ett belopp motsvarande värdet av de utsläpps
rätter som tilldelats gratis.

(2) Det bör betonas att medlemsstater som uppfyller kriteri
erna inte är tvungna att utnyttja möjligheten, utan kan
välja att avstå med tanke på de auktionsintäkter som de
annars går miste om. De medlemsstater som använder sig
av möjligheten måste dock uppfylla kraven i artikel 10c i
direktiv 2003/87/EG.

(3) För att man på bästa sätt ska kunna utnyttja fördelarna
med utsläppshandel och samtidigt undvika snedvridning av
konkurrensen på den inre marknaden krävs det ett harmo
niserat utsläppshandelssystem. I direktiv 2003/87/EG fast
ställs auktionering som den grundläggande principen för
fördelning av utsläppsrätter, eftersom det är det enklaste
systemet och allmänt betraktas som det ekonomiskt mest
effektiva. Auktionering möjliggör också konkurrensmässigt
lika villkor, för en vidare utveckling av konkurrensen på
den inre marknaden för el.

(4) I direktiv 2003/87/EG anges dessutom uttryckligen att full
auktionering ska vara regel inom elindustrin från och med
2013; detta med tanke på sektorns möjlighet att överföra
alternativkostnaderna för koldioxidutsläpp till konsumen
terna via elpriserna och därigenom skapa ytterligare vinster
(nedan kallade oförutsedda vinster). Genom auktionering
kommer sådana oförutsedda vinster att försvinna.

(5) Artikel 10c i direktiv 2003/87/EG innehåller bestämmelser
som avviker från ett antal grundprinciper i samma direktiv,
särskilt principen om ett fullt harmoniserat system för till
delning som omfattar hela unionen, införandet av auktio
nering som standardmetod för tilldelning, och det uttryck
liga uteslutandet av gratis tilldelning av utsläppsrätter när
det gäller elproduktion. Dessa principer och bestämmelser
syftar till att säkerställa att systemet blir maximalt effektivt,
(1) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

ekonomiskt sett. Genomförandet av artikel 10c bör därför
vara förenligt med dessa allmänna bestämmelser och mål i
direktiv 2003/87/EG.

(6) Mot bakgrund av detta, och med tanke på många med
lemsstaters oro för en potentiell snedvridning av konkur
rensen till följd av tillämpningen av artikel 10c i direktiv
2003/87/EG, anser kommissionen att det är nödvändigt
att ge riktlinjer för genomförandet av artikel 10c av föl
jande skäl:

— Enligt direktivet ska kommissionen bedöma ansökning
arna från de medlemsstater som önskar tillämpa
artikel 10c i direktiv 2003/87/EG. Genom att anta
dessa riktlinjer fastställer kommissionen en tydlig ram
för denna bedömning.

— Artikel 10c i direktiv 2003/87/EG utgör ett undantag
från ett antal grundprinciper i samma direktiv. Det
måste säkerställas att detta undantag tolkas och till
lämpas på ett sätt som inte äventyrar de övergripande
målen i direktivet.

— Samtidigt som kommissionen enligt artikel 10c.3 i di
rektiv 2003/87/EG genom ett kommittéförfarande ska
fastställa riktlinjer för att se till att tilldelningsmetoden
inte innebär en oacceptabel snedvridning av konkur
rensen och att den minimerar de negativa effekterna på
incitamenten för utsläppsminskning krävs det också att
man når en samsyn kring andra aspekter av tilldel
ningsmetoden, exempelvis det maximala antalet gratis
utsläppsrätter enligt definitionen i artikel 10c.2.

— Artikel 10c i direktiv 2003/87/EG gäller bara sektorn
för elproduktion. Det krävs därför också att man når
en samsyn kring vilka anläggningar som under en
övergångsperiod får tilldelas gratis utsläppsrätter enligt
denna bestämmelse.

— Ett antal tekniska termer som införs genom artikel 10c
i direktiv 2003/87/EG (t.ex. slutlig energianvändning
(brutto) i den berörda medlemsstaten, marknadsvärde
för gratis tilldelning) definieras inte i direktivet. Det
krävs tydliga riktlinjer för att garantera en enhetlig till
lämpning av dessa bestämmelser i de medlemsstater
som kan komma att använda sig av artikel 10c.

— Vissa bestämmelser i artikel 10c i direktiv 2003/87/EG
ger medlemsstaterna ett visst utrymme för flexibilitet i
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sin tillämpning. Det gäller särskilt varje medlemsstats
nationella plan och de investeringar som är kopplade
till denna. Genom andra bestämmelser införs nya ele
ment i direktiv 2003/87/EG som behöver anpassas till
systemets marknadsbaserade karaktär. Genomförandet
av artikel 10c får varken stå i strid med målen med
direktiv 2003/87/EG eller äventyra de konkurrensmäs
sigt lika villkoren på unionens inre marknad.

2. MAXIMALT ANTAL UTSLÄPPSRÄTTER SOM UNDER
EN ÖVERGÅNGSPERIOD TILLDELAS GRATIS PÅ MED
LEMSSTATSNIVÅ
2.1 Fastställande av maximalt antal
(7) I artikel 10c.2 i direktiv 2003/87/EG fastställs det max
imala antal utsläppsrätter som gratis får tilldelas berätti
gade anläggningar i de berörda medlemsstaterna under
2013. Enligt denna bestämmelse måste detta antal minska
under följande år för att helt upphöra år 2020.

(8) Vid bedömningen av en ansökan enligt artikel 10c.6 ska
kommissionen ta ställning till om det maximala antalet
utsläppsrätter som år 2013 tilldelas gratis enligt
artikel 10c i direktiv 2003/87/EG i någon medlemsstat
överstiger det antal som följer av beräkningen i bilaga I i
det här dokumentet, vilken i sin tur grundar sig på
artikel 10c.2 i direktivet.

2.2 Gradvis minskning av gratis tilldelning
(9) I artikel 10c.2 i direktiv 2003/87/EG anges uttryckligen att
”den totala tilldelningen av gratis utsläppsrätter under
övergångsperioden … ska därefter gradvis minska för att
helt upphöra år 2020”. Det krävs därför en realistisk och
övertygande gradvis utfasning från en utgångspunkt med
gratis tilldelning av utsläppsrätter år 2013, till en slutpunkt
där ingen gratis tilldelning längre sker, år 2020.

(10) Mot bakgrund av det rättsliga mandatet att helt och hållet
fasa ut den gratis tilldelningen av utsläppsrätter från den
maximala nivån 70 % till 0 % inom högst sju år, förutsät
ter en realistisk och övertygande gradvis utfasning mot en
nollnivå för gratis utsläppsrätter 2020 att man åstadkom
mer en tydligt nedåtgående trend med ett antal mellan
nivåer mellan 70 % och 0 %.

(11) Vid bedömningen av ansökningar som gjorts enligt
artikel 10c.5 i direktiv 2003/87/EG kommer kommissio
nen att undersöka om medlemsstaterna genomför en rea
listisk och övertygande gradvis övergång mot full auktio
nering. En alltför stark koncentration av minskningarna till
utfasningsperiodens senare del skulle leda till en ökning av
det totala antal utsläppsrätter som tilldelas gratis under
perioden 2013–2020, vilket i sin tur skulle medföra en
oacceptabel snedvridning av konkurrensen på unionens
marknad. Detta skulle inte vara förenligt med
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artikel 10c.5 i direktivet. Kommissionen anser att med
lemsstaterna har ett visst utrymme för fri bedömning när
de fastställer en lämplig utfasningsplan. Kommissionen an
ser att kravet på en gradvis minskning skulle uppfyllas och
att konkurrensen inte skulle snedvridas på ett oacceptabelt
sätt om en medlemsstat antingen genomför en linjär utfas
ning eller en icke-linjär utfasning där minskningen av an
talet gratis tilldelade utsläppsrätter mellan två på varandra
följande år under perioden 2013–2020 aldrig avviker med
mer än 50 % från den genomsnittliga årliga minskning
som krävs under de återstående åren för att man ska nå
0 % år 2020.

3. ANLÄGGNINGAR SOM OMFATTAS
3.1 Spärrdatum
(12) Ett villkor för att en anläggning ska kunna tilldelas gratis
utsläppsrätter för elproduktion är att den tagits i drift
senast den 31 december 2008. Medlemsstaterna ska i
sina ansökningar i enlighet med artikel 10c.5 i direktiv
2003/87/EG visa att de anläggningar på deras respektive
territorium som under en övergångsperiod anses vara be
rättigade till gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt
artikel 10c i direktiv 2003/87/EG uppfyller ovannämnda
villkor genom att, för anläggningarna i fråga, ange verifie
rade utsläpp under 2008–2010, tillståndsnummer och
kontohavare enligt gemenskapens oberoende transaktions
förteckning. Dessa uppgifter ska också användas som bevis
för att anläggningen fortfarande är i drift och att verk
samheten inte har varit nedlagd under mellantiden.

(13) Anläggningar kan dock också ha rätt till gratis tilldelning
av utsläppsrätter under en övergångsperiod, i enlighet med
artikel 10c i direktiv 2003/87/EG, om investeringsförfaran
det i fråga rent fysiskt inleddes senast den 31 december
2008.

(14) Detta innebär att beslutet att bygga ett nytt kraftverk inte
påverkades av möjligheten att erhålla gratis utsläppsrätter
för den nya anläggningen.

(15) Mot bakgrund av ovanstående överväganden bör ett inve
steringsförfarande betraktas som fysiskt inlett senast den
31 december 2008 om det kan visas att investeringsbeslu
tet inte påverkades av möjligheten att erhålla gratis ut
släppsrätter. Medlemsstaterna skulle därför kunna lämna
dokumentation som visar

— att anläggningsarbetet fysiskt och på ett synligt sätt
inletts på plats senast den 31 december 2008, eller

— att ett avtal om byggande av kraftverket mellan en
investerare (ofta anläggningens operatör) och ett an
läggningsföretag undertecknats före den 31 december
2008.
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Kommissionen förutsätter i detta sammanhang att anlägg
ningsarbeten som fysiskt har inletts också kan innefatta
förberedande arbeten för anläggningen av kraftverket i
fråga, men att anläggningsarbeten alltid, när så krävs, be
drivs med de behöriga nationella myndigheternas uttryck
liga medgivande. Medlemsstaterna bör överlämna juridiskt
giltiga dokument som styrker dessa godkännanden och
som har utfärdats i enlighet med nationell lagstiftning eller
unionens lagstiftning. Om det inte finns något krav på
uttryckligt godkännande för förberedanda arbeten måste
andra bevis lämnas på att arbetena fysiskt har inletts.

Ovanstående förteckning bör inte betraktas som uttöm
mande, eftersom det är möjligt att medlemsstaterna också
på andra sätt skriftligen kan visa att ett visst investerings
beslut inte påverkades av möjligheten att få gratis tilldel
ning av utsläppsrätter.

(16) När kommissionen gör en bedömning i enlighet med
artikel 10c.6 i direktiv 2003/87/EG kommer man att kräva
tydliga och dokumenterade belägg för att villkoren är upp
fyllda. Vid tillämpningen av artikel 10c.5 i direktiv
2003/87/EG bör medlemsstaterna överlämna alla typer
av relevant information. Om så inte sker kommer kom
missionen att avslå ansökan för de anläggningar som
denna gäller.
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enbart el och anläggningar som producerar el och
värme (1). Anläggningar som, utöver förbränning av
bränsle, bedriver någon annan typ av verksamhet som
förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG, t.ex. produk
tion av el och/eller värme, skulle dock inte omfattas av
denna definition.

(20) Mot bakgrund av ovanstående överväganden anser kom
missionen att gratis utsläppsrätter i enlighet med
artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG kan tilldelas

a) anläggningar som är elproducenter enligt definitionen i
artikel 3 u i direktiv 2003/87/EG, och

b) när det gäller anläggningar som producerar el och
värme, anläggningar för vilka bara relevanta utsläpp
från elproduktionen tas i beaktande.

(21) När kommissionen gör bedömningar enligt artikel 10c.6 i
direktiv 2003/87/EG kommer den att kontrollera att det
finns tillräckliga belägg för att ovannämnda kriterier är
uppfyllda.

(22) För att fastställa utsläpp från elproduktion för sådana an
läggningar som producerar både el och värme bör med
lemsstaterna garantera överensstämmelse med genom
förandeåtgärderna enligt artikel 10a, och särskilt
artikel 10a.4, i direktiv 2003/87/EG, och hänvisa till till
delningsmetoden i artikel 10c.3 i direktiv 2003/87/EG.

3.2 Anläggningar för elproduktion
(17) Enligt artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG får medlems
staterna under en övergångsperiod ge gratis tilldelning av
utsläppsrätter till anläggningar för elproduktion. Begreppet
anläggningar för elproduktion definieras inte i direktiv
2003/87/EG. Eftersom det rör sig om ett undantag från
den allmänna bestämmelsen i direktiv 2003/87/EG om att
inga utsläppsrätter ska tilldelas gratis när det gäller elpro
duktion måste termen tolkas på ett sätt som är förenligt
med direktivets mål.

(18) Denna utgångspunkt grundar sig på behovet att förhindra
att genomförandet av artikel 10c i direktiv 2003/87/EG får
negativa effekter för industrin i den berörda medlemsstaten
och för unionens marknad.

(19) För att fastställa räckvidden för begreppet anläggningar för
elproduktion görs en hänvisning till begreppet elproducent,
som definieras i artikel 3 u i direktiv 2003/87/EG och
som det också hänvisas till i artikel 10c.2 i direktivet. I
detta begrepp innefattas alla anläggningar som producerar

4. KRAV FÖR DEN NATIONELLA PLANEN
4.1 Principer för den nationella planen
(23) Enligt artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG ska berörda
medlemsstater lämna in en nationell plan för investeringar
till kommissionen. Kommissionen rekommenderar att den
nationella planen baseras på följande gemensamma princi
per, vilka utformats för att på bästa sätt garantera ett rätt
vist och enhetligt genomförande av målen för direktiv
2003/87/EG i allmänhet och artikel 10c i synnerhet:

Princip 1: Den nationella planen bör innehålla investeringar
som, direkt eller indirekt (investeringar i nät och stödtjäns
ter), bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser på ett
kostnadseffektivt sätt.
(1) Det är viktigt att betona att också anläggningar som ur rent juridisk
synvinkel skulle kunna anses vara elproducenter i enlighet med
artikel 3 u i direktiv 2003/87/EG inte skulle vara berättigade till
gratis tilldelning enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG om de
också bedriver någon annan typ av industriverksamhet, även om
denna verksamhet inte omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG,
eftersom den kanske inte förtecknas i bilagan eller inte överskrider
det tröskelvärde för industriverksamheten i fråga som anges i bilaga I
till direktiv 2003/87/EG.
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Princip 2: Investeringarna i den nationella planen bör ut
formas så att man i framtiden, så långt det är möjligt, kan
eliminera de situationer som avses i artikel 10c.1 a (1) och
b (2), och i det första villkoret i artikel 10c.1 c (3) i direktiv
2003/87/EG.

Princip 3: Investeringarna bör vara förenliga med varandra
och med tillämplig unionslagstiftning. De får varken förstärka aktörers dominerande ställning eller leda till en
oacceptabel snedvridning av konkurrens eller handel på
den inre marknaden, och de bör i möjligaste mån öka
konkurrensen på den inre marknaden för el.

Princip 4: Investeringarna i den nationella planen bör göras
utöver investeringar som medlemsstaterna är skyldiga att
göra för att uppfylla andra mål eller krav i unionens lagstiftning. Det bör inte heller röra sig om investeringar som
krävs för att matcha eltillgången mot en stigande efter
frågan.

Princip 5: Investeringarna i den nationella planen bör bidra
till diversifiering och minskad koldioxidintensitet i elmixen
och när det gäller leveranskällorna för elproduktion.

Princip 6: Investeringarna bör vara ekonomiskt bärkraftiga i
frånvaro av gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt
artikel 10c i direktiv 2003/87/EG när övergångsperioden
för denna tilldelning har löpt ut, med undantag för vissa,
på förhand definierade, nya tekniker som fortfarande be
finner sig på demonstrationsstadiet och som förtecknas i
bilaga III.

(24) Investeringarna i den nationella planen bör i möjligaste
mån följa dessa principer. Om det inte går att följa alla
principer för en viss investering bör den berörda medlems
staten motivera detta utförligt. Sådana investeringar bör
under inga omständigheter strida mot principerna eller
äventyra de bakomliggande målen. Investeringarna får
inte heller äventyra de mål som fastställs i fördragen eller
annan tillämplig unionslagstiftning.

(25) När kommissionen bedömer ansökningar som gjorts enligt
artikel 10c.5 i direktiv 2003/87/EG ska den ta ställning till
i vilken mån som de angivna investeringarna är förenliga
med dessa principer. Om de uppgifter som en medlemsstat
lämnar i sin ansökan enligt artikel 10c.5 i direktiv
2003/87/EG inte är tillräckligt utförliga för att kommis
(1) Ingen direkt eller indirekt koppling till Uctes tidigare nät år 2007.
(2) Koppling till Uctes tidigare nät genom en enda ledning med en
kapacitet på mindre än 400 MW år 2007.
(3) Mer än 30 % av elen producerades från ett enda fossilt bränsle 2006.
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sionen ska kunna göra en ingående bedömning inför sitt
beslut, har kommissionen möjlighet att be om komplette
rande uppgifter. Om dessa kompletterande uppgifter inte
lämnas in i tid kommer kommissionen att avslå ansökan
beträffande motsvarande delar i den nationella planen.
Kommissionen kan också beakta uppgifter och ståndpunk
ter från andra källor när den gör sin bedömning av an
sökan.

(26) Medlemsstaterna bör, utifrån bestämmelserna i Europapar
lamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni
2001 om bedömning av vissa planers och programs miljö
påverkan (4), kontrollera om det krävs en miljöbedömning
av den nationella planen.

(27) Kommissionen noterar också att den gratis tilldelningen av
utsläppsrätter till elproducenter och den finansiering av
motsvarande investeringar som krävs enligt artikel 10c i
direktiv 2003/87/EG i princip skulle kunna inbegripa stat
ligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt. Enligt artikel 108.3 i detta fördrag
måste medlemsstaterna underrätta kommissionen om åt
gärder som gäller statligt stöd. Efter att underrättelsen
gjorts får medlemsstaterna inte genomföra de föreslagna
åtgärderna förrän det tillämpliga förfarandet lett till ett
slutgiltigt beslut av kommissionen. Kommissionen har
för avsikt att inom kort anta förenlighetskriterier för be
dömningen av denna typ av stöd. Ansökningar enligt
artikel 10c.5 i direktiv 2003/87/EG, liksom kommissio
nens avgöranden beträffande dessa, påverkar inte på något
sätt medlemsstaternas skyldighet att anmäla statligt stöd i
enlighet med artikel 108 i fördraget om Europeiska unio
nens funktionssätt, och medlemsstaterna bör därför i före
kommande fall förbereda sådana anmälningar. När kom
missionen bedömer den gratis tilldelningen av utsläppsrät
ter och de nationella planerna i enlighet med artikel 107.3
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kommer
den att se till att planerna inte leder till en oacceptabel
snedvridning av konkurrensen, med beaktande av det mål
som gäller det gemensamma intresset enligt artikel 10c i
direktiv 2003/87/EG. Om de nationella planerna innebär
att stöd koncentreras på ett begränsat antal mottagare,
eller om det är troligt att stödet förstärker mottagarnas
marknadsposition bör medlemsstaterna visa att stödet
inte på ett oacceptabelt sätt, och i högre grad än vad
som är absolut nödvändigt, snedvrider konkurrensen,
mot bakgrund av direktivets övergripande mål.

4.2 Investeringar som omfattas
(28) Med tanke på titeln och den övergripande kontexten för
artikel 10c i direktiv 2003/87/EG bör investeringar som
omfattas av den artikeln gälla elsektorn och ha gjorts från
och med den 25 juni 2009. Investeringar i andra ener
gisektorer är dock principiellt inte uteslutna, förutsatt att
det finns goda skäl för dem på grundval av artikel 10c i
direktiv 2003/87/EG.
(4) EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
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(29) Medlemsstaterna är väl lämpade att avgöra vilka investe
ringar som bäst bidrar till moderniseringen av deras elpro
duktionssektor, och de är skyldiga att välja ut investeringar
som uppfyller direktivets krav. De måste också samordna
rapporteringen om genomförandet av nationella investe
ringar i enlighet med artikel 10c i direktiv 2003/87/EG (1).

(30) Medlemsstaterna bör i sina nationella planer ta med en
förteckning över anläggningar som genomför de investe
ringar som anges i planerna. De ska också specificera vilka
investeringar som planeras till följd av den gratis tilldel
ningen av utsläppsrätter. Medlemsstaterna bör dessutom
ange i vilken utsträckning som investeringarna kommer
att finansieras genom intäkter från gratis utsläppsrätter
och under vilket år i investeringscykeln detta kommer
att ske.

(31) Investeringar som finansieras genom intäkter från gratis
utsläppsrätter enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG
kan komplettera investeringar som delfinansieras av andra
EU-källor (t.ex. medel från reserven för nya deltagare enligt
artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG, regionalfonderna, de
transeuropeiska energinäten, den ekonomiska återhämt
ningsplanen för Europa, det europeiska energiprogrammet
för återhämtning, den strategiska EU-planen för energitek
nik osv.) om de uppfyller kraven i det här dokumentet
samt de krav som är kopplade till instrumenten eller käl
lorna i fråga. I sådana fall är det dock bara den del av
investeringen som finansieras via gratis tilldelning av ut
släppsrätter enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG som
är av betydelse när det gäller artikel 10c i direktivet, för
utsatt att unionens bestämmelser om totala finansierings
nivåer har efterlevts.

(32) Ytterligare klargöranden av kommissionens tolkning av
termerna infrastruktur, ren teknik, diversifiering av ener
gimixen och leveranskällorna, vilka används i artikel 10c.1
i direktiv 2003/87/EG görs i bilaga IV.

(33) En icke uttömmande förteckning över typer av investe
ringar som omfattas av artikel 10c i direktiv 2003/87/EG
återfinns i bilaga V.

4.3 Marknadsvärde
(34) Enligt artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG ska beloppet för
investeringarna i den nationella planen i möjligaste mån
motsvara marknadsvärdet på de gratis utsläppsrätterna. De
berörda medlemsstaterna måste använda detta marknads
(1) Se också kapitel 6 och bilaga VII.
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värde som referensnivå när de, i de nationella planerna,
fastställer vilket belopp som ska investeras på nationell
nivå.

(35) Eftersom medlemsstaterna i sina nationella planer bör
kunna ange ett exakt värde på det belopp som de avser
att investera i enlighet med artikel 10c i direktiv
2003/87/EG bör marknadsvärdet för alla utsläppsrätter
som tilldelas gratis enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG
fastställas i förväg och inte anpassas i efterhand (2).

(36) Kommissionen rekommenderar att marknadsvärdet på gra
tis tilldelade utsläppsrätter härleds ur modellbaserade pro
gnoser för de europeiska koldioxidpriserna, i enlighet med
det arbetsdokument från kommissionens avdelningar från
2010
som
åtföljer
kommissionens
meddelande
KOM(2010) 265 slutlig (3). Det förra innehåller uppdate
rade prognoser där hänsyn tas till nya omständigheter i
unionen.

(37) De årliga värden som anges i bilaga VI, och som fastställts
utifrån nuvarande lagstiftning och utsläppsminskningsmål,
bör därför användas som referensnivåer när medlemssta
terna fastställer årliga marknadsvärden för den gratis till
delningen av utsläppsrätter i deras nationella planer. Med
tanke på tillämpliga bestämmelser om statligt stöd kan
medlemsstaterna besluta att använda högre värden när
de fastställer de belopp som ska investeras; de värden
som anges i bilaga VI är alltså bara miniminivåer.

(38) Värdet på de investeringar som görs i en viss medlemsstat
i enlighet med artikel 10c i direktivet måste motsvara
marknadsvärdet på de gratis utsläppsrätter som tilldelats
enligt samma artikel; det enda undantaget är då en med
lemsstat fastställt att detta är objektivt sett omöjligt. Med
lemsstaterna måste i sina ansökningar i enlighet med
artikel 10c.5 i direktiv 2003/87/EG ge de belägg som
krävs för att kommissionen ska kunna göra en bedömning
enligt artikel 10c.6 i direktiv 2003/87/EG.
(2) Fastställandet av marknadsvärdet för gratis utsläppsrätter vid tillämp
ningen av de här riktlinjerna påverkas inte av det marknadsvärde
som ska fastställas i samband med bedömningar av statligt stöd. Det
är inte heller beroende av den framtida utvecklingen för de europe
iska koldioxidpriserna under den tredje handelsperioden. Direktivet
ger utrymme för viss flexibilitet i det avseendet genom att det fö
reskriver att investeringsbeloppet ”i möjligaste mån” ska motsvara
marknadsvärdet för gratis tilldelning. Detta innebär att fastställandet
av marknadsvärdet på gratis tilldelade utsläppsrätter i samband med
tillämpning av artikel 10c bör grunda sig på ett realistiskt och över
tygande förhandsantagande om den framtida utvecklingen för kol
dioxidpriserna, men att det inte exakt måste återspegla dagskurserna
på avista-, termins- och forwardkontrakt på de europeiska koldiox
idmarknaderna 2013–2020.
(3) SEK(2010) 650: Commission staff working document accompanying the
Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions — Analysis of options to move beyond 20 % greenhouse
gas emission reductions and assessing the risk of carbon leakage,
Background information and analysis, Part II.
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4.4 System för att skapa balans mellan investeringar
och gratis utsläppsrätter
(39) I direktiv 2003/87/EG erkänns indirekt det faktum att
gratis tilldelning av utsläppsrätter kan leda till oförutsedda
vinster, särskilt i sådana fall där operatörerna kan överföra
det finansiella värdet av utsläppsrätterna till sina kunder.
Detta är t.ex. fallet för elproducenter, och förhållandet är
en av anledningarna till att direktiv 2003/87/EG föreskri
ver auktionering som standardmetod för tilldelning, vilket
eliminerar sådana oförutsedda vinster (1).

(40) Artikel 10c i direktiv 2003/87/EG innebär ett undantag
från principen om auktionering som standardmetod för
tilldelning, genom att den medger gratis tilldelning av ut
släppsrätter till elproducenter, vilket innebär ett indirekt
godtagande av möjliga oförutsedda vinster. I artikel 10c i
direktivet anges dock tydligt att syftet är att dessa vinster
ska användas för modernisering av elproduktionen i den
berörda medlemsstaten.

(41) Bestämmelser i unionens lagstiftning måste tolkas i ljuset
av deras syfte. På grundval av bestämmelserna i artikel 10c
i direktiv 2003/87/EG, och utifrån det bakomliggandet
syftet, kan man sluta sig till att oförutsedda vinster i före
tag som får gratis tilldelning av utsläppsrätter måste an
vändas för modernisering av elproduktionen i den berörda
medlemsstaten. På samma sätt innebär ett optimalt utnytt
jande av gratis utsläppsrätter att värdet av dessa inte an
vänds för att finansiera sådana investeringar som de be
rörda företagen skulle ha gjort ändå för att uppfylla andra
mål eller krav i unionens lagstiftning. I annat fall skulle de
bara utgöra sådana ytterligare vinster som direktiv
2003/87/EG syftar till att eliminera, och alltså stå i strid
med direktivets syften. Detta skulle också leda till en oacceptabel snedvridning av konkurrensen som är oförenlig
med artikel 10c.5 i direktivet.

(42) En mottagare av gratis utsläppsrätter enligt artikel 10c i
direktiv 2003/87/EG måste av ovannämnda skäl använda
värdet på utsläppsrätterna för att göra en investering enligt
den nationella planen och i enlighet med artikel 10c.1.
Om företag erhåller gratis utsläppsrätter utan att göra en
sådan investering eller då de får fler gratis utsläppsrätter än
vad som krävs för att göra den eller de investeringar som
anges i den nationella planen, måste de åläggas att över
föra värdet av de överskjutande utsläppsrätterna till den
enhet som gör investeringen.

(43) Eftersom de nationella planerna, vars syfte är att moderni
sera elproduktionen i de berörda medlemsstaterna, kan
innehålla investeringar som ska göras av företag som
(1) Se skäl 15 i direktiv 2009/29/EG.
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inte omfattas av unionens system (2), kan inte alla företag
som enligt planerna ska göra investeringar få gratis ut
släppsrätter. Mot bakgrund av bestämmelserna i
artikel 10c.1 och 10c.4 i direktiv 2003/87/EG är system
ansvariga för överförings- och distributionssystem i den
mening som avses i artikel 2.4 och 2.6 i Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009
om gemensamma regler för den inre marknaden för el och
om upphävande av direktiv 2003/54/EG (3) nätoperatörer i
den mening som avses i artikel 10c.4 i direktiv
2003/87/EG. Dessa företag får i regel inte vara verksamma
inom energiproduktion eller energiförsörjning. De kan där
för inte få utsläppsrätter, men kan ändå åläggas att göra
investeringar enligt den nationella planen.

(44) I enlighet med princip 3 för de nationella planerna och
punkt 27 i de här riktlinjerna bör medlemsstaterna – så
snart som sådana investeringar i elproduktion eller elför
sörjning som anges i de nationella planerna i enlighet med
artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG leder till en oaccepta
bel snedvridning av konkurrensen eller hotar att förstärka
en dominerande ställning – överväga att ålägga mottagarna
av gratis utsläppsrätter att tillhandahålla medel för investe
ringar i överförings- och distributionssystem, eller för så
dan elproduktion eller elförsörjning som inte leder till
sådan snedvridning.

(45) Det kan inte heller uteslutas att ett företag tilldelas ett antal
gratis utsläppsrätter vars värde understiger vad som krävs
för att göra en viss investering enligt den nationella pla
nen. I sådana fall kan det vara lämpligt att göra det möjligt
för företaget att utföra investeringen enligt den nationella
planen.

(46) Medlemsstaterna får därför, om det är nödvändigt och
lämpligt, inrätta system för överföringen av medel i den
typ av fall som beskrivs ovan.

(47) Systemen bör under alla omständigheter uppfylla följande
krav:

a) Värdet på de utsläppsrätter som tilldelas gratis enligt
artikel 10c i direktiv 2003/87/EG måste motsvara de
investeringar som anges i den nationella planen och
som ska genomföras för att matcha investeringsbelop
pet med värdet på de gratis utsläppsrätterna.
(2) I artikel 10c.4 nämns uttryckligen nätoperatörer; dessa måste enligt
unionens lagstiftning om den inre marknaden för el (direktiv
2009/72/EG) vara helt åtskilda från elproduktionen. Operatörer för
anläggningar som producerar el från förnybara energikällor skulle
inte heller få några utsläppsrätter, men de omfattas av de investe
ringar som föreskrivs i artikel 10c.1.
(3) EUT L 211, 14.8.2009, s. 55.
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b) Investeringar i den nationella planen som finansieras
via systemet måste vara förenliga med bestämmelserna
om statligt stöd (1).

skulle genomförandet av sådana åtgärder alltid bli dyrare
än att helt enkelt kompensera utsläppen med icke över
låtbara utsläppsrätter.

c) Årliga justeringar av medel och investeringar, inbegripet
årliga överföringar av medel och investeringar till nästa
år, bör vara tillåtna förutsatt att det belopp som ska
investeras enligt den nationella planen motsvarar eller
överstiger det totala marknadsvärdet av gratis utsläpps
rätter under hela den period för vilken medlemsstaten i
fråga begärt undantag enligt artikel 10c i direktiv
2003/87/EG (se också avsnitt 2.2).

(52) Med tanke på vad som sagts ovan rekommenderar kom
missionen starkt att medlemsstaterna inte använder sig av
möjligheten att tilldela icke överlåtbara utsläppsrätter. Om
en medlemsstat ändå anser att den måste använda sig av
denna möjlighet, måste den visa att användningen begrän
sar sig till vad som är nödvändigt för att förverkliga ett
underliggande mål enligt artikel 10c, och att detta mål inte
kan uppfyllas effektivare på annat sätt. När medlemssta
terna anger sina skäl bör de också beakta de incitament
som skapas när det gäller utsläppsminskningar och de
potentiellt ökade kostnaderna för efterlevnad av utsläpps
handelssystemet som följer av valet att göra vissa utsläpps
rätter icke överlåtbara.

(48) Om medlemsstaternas eventuella inkomster från auktione
ring (2) eller andra statliga inkomster används för att finan
siera investeringar som ingår i den nationella planen kom
mer detta att leda till oförutsedda vinster för de elpro
ducenter som får gratis utsläppsrätter enligt artikel 10c i
direktiv 2003/87/EG. Med tanke på skälen 15 och 19 i
ändringsdirektivet 2009/29/EG, liksom artikel 10c.5 e
samt direktivets övergripande inriktning och syfte – dvs.
att standardmetoden för tilldelning ska vara auktionering –
kommer kommissionen att avslå alla ansökningar enligt
artikel 10c.5 som bygger på ett sådant tillvägagångssätt.

5. ICKE ÖVERLÅTBARA UTSLÄPPSRÄTTER
(49) Medlemsstater som använder sig av möjligheten att gratis
tilldela utsläppsrätter enligt artikel 10c i direktiv
2003/87/EG får besluta att sådana utsläppsrätter bara får
användas för överlämnande av anläggningen under det år
för vilket de har tilldelats. Ett företag som får utsläppsrätter
på dessa villkor kan inte sälja dem på marknaden, spara
dem till ett annat år, eller låta dem överlämnas av en
annan anläggning (även om den tillhör samma företag).

(50) En medlemsstat som inför sådana villkor riskerar att ge
nomföra artikel 10c på ett sätt som inte skulle vara för
enligt med unionssystemets syften och utformning; syste
met syftar ju till att åstadkomma totala utsläppsminsk
ningar på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt
sätt. Det skulle inte vara lagligt för medlemsstaterna att
genomföra direktiv 2003/87/EG på ett sätt som strider
mot direktivets själva syften.

(51) Icke överlåtbara utsläppsrätter skulle ta bort innehavarens
incitament för att vidta sådana utsläppssänkande åtgärder
som kan genomföras till en kostnad som understiger det
rådande priset på utsläppsrätter. Ur innehavarens synvinkel
(1) Se punkt 27.
(2) Enligt artikel 10.3 krävs det bara att minst 50 % av inkomsterna ska
användas för klimatrelaterade ändamål, medan resten (dvs. maximalt
50 %) får användas helt fritt av medlemsstaterna.

(53) Mot bakgrund av ovanstående, och utan att det påverkar
detta, anser kommissionen vidare att merparten av de ut
släppsrätter som tilldelas gratis enligt artikel 10c i direkti
vet bör vara överlåtbara. Kommissionen rekommenderar
att antalet icke överlåtbara utsläppsrätter begränsas så att
man inte överskrider de totala utsläppen från den elpro
duktion som är avsedd för sektorer som inte riskerar att
införa snedvridningar av konkurrensen i den berörda med
lemsstatens eller EU:s industrisektor (vilket skulle kunna
vara fallet med hushållssektorn). I enlighet med
artikel 10c.5 e och 10c.6 måste kommissionen avslå alla
ansökningar som skulle leda till oacceptabla snedvrid
ningar av konkurrensen.

(54) När kommissionen bedömer en ansökan som gjorts enligt
artikel 10c.5 kommer den, mot bakgrund av syftena med
direktiv 2003/87/EG i allmänhet och det särskilda syftet
med artikel 10c i samma direktiv i synnerhet, att ta ställ
ning till om antalet gratis utsläppsrätter som gjorts icke
överlåtbara är motiverat, dvs. om det är nödvändigt och
proportionerligt, liksom om tilldelningen leder till en oacceptabel snedvridning av konkurrensen. Kommissionen
kommer att avslå ansökningar som gjorts enligt
artikel 10c.5 om dessa villkor inte är uppfyllda.

6. ÖVERVAKNING OCH VERKSTÄLLIGHET
6.1 Utvärdering av tillämpningen
(55) I enlighet med artikel 10c.6 i direktiv 2003/87/EG kom
mer kommissionen att bedöma ansökningar med beak
tande av alla relevanta faktorer, inbegripet dem i
artikel 10c.5. Kommissionen kommer också att ta hänsyn
till skyldigheter enligt fördragen och allmänna principer i
unionens lagstiftning. För att bedömningen ska kunna gö
ras så effektivt som möjligt bör ansökan grunda sig på
mallen i bilaga VII till de här riktlinjerna. Kommissionen
kommer inte att inleda bedömningen av en ansökan för
rän alla relevanta uppgifter, och nödvändiga belägg för
dessa, har lämnats in.
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(56) Artikel 10c i direktiv 2003/87/EG har införts för att möj
liggöra en modernisering av elproduktionen i de berörda
medlemsstaterna. Artikeln medger därför ett undantag från
en viktig princip i direktivet. I enlighet med rådande rätts
praxis måste detta undantag tolkas och tillämpas på ett
sätt som begränsas till vad som är nödvändigt för att
uppnå det syfte som anges i artikel 10c, och utan att
äventyra de övergripande syftena med direktiv
2003/87/EG.
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i Århuskonventionen om tillgång till information, allmän
hetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig
prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och
organ (2). Medlemsstaterna måste också kontrollera om det
krävs en miljöbedömning enligt direktiv 2001/42/EG för
deras nationella planer.

6.2 Bestämmelser om övervakning och verkställighet
enligt artikel 10c.5 i direktiv 2003/87/EG
(57) När det gäller värdet på gratis tilldelade utsläppsrätter och
deras förhållande till storleken på de investeringar som
krävs enligt artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG bör det
betonas att företag som tilldelas gratis utsläppsrätter skulle
göra oförutsedda vinster om värdet på dessa utsläppsrätter
inte användes för investeringar eller om det användes för
sådana investeringar som skulle ha gjorts ändå för att
uppfylla andra mål eller krav i unionens lagstiftning. Detta
skulle innebära ett otillräckligt bidrag till att uppnå det mål
som är kopplat till beviljandet av gratis utsläppsrätter en
ligt artikel 10c.

(58) Det är också värt att notera att de fördelar som gratis
utsläppsrätter enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG
medför kan leda till en oacceptabel snedvridning av kon
kurrensen som är oförenlig med artikel 10c.5 e, om dessa
utsläppsrätter inte används för det syfte som de tilldelats
för.

(59) Kommissionen kommer därför i sin bedömning att lägga
särskild vikt vid att värdet på de gratis utsläppsrätter som
tilldelas anläggningar enligt artikel 10c i direktiv
2003/87/EG används för investeringar inom dessa anlägg
ningar. Om så inte är fallet kommer kommissionen att
förvissa sig om att värdet på de gratis utsläppsrätterna
görs tillgängligt för anläggningar/operatörer eller företag
som inte har tilldelats utsläppsrätter, eller som inte har
tilldelats tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka de
investeringar som anges i den nationella planen.

(60) För att underlätta insyn och göra det möjligt för kommis
sionen att genomföra en välgrundad bedömning av ansök
ningarna, bör medlemsstaterna offentliggöra sina ansök
ningar innan de överlämnas till kommissionen. På så sätt
får kommissionen möjlighet att ta hänsyn till uppgifter
och ståndpunkter från andra källor. Alla ansökningar
som medlemsstaterna lämnar in bör betraktas som miljö
information och omfattas av kraven i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om
allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upp
hävande av rådets direktiv 90/313/EEG (1) och Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av
den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna
(1) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(61) Medlemsstaterna måste införa tydliga och verkningsfulla
bestämmelser om övervakning och verkställighet när det
gäller investeringar i de nationella planerna. Därigenom
säkerställs att investeringarna utförs på ett ändamålsenligt
sätt. I enlighet med artikel 10c.5 d i direktiv 2003/87/EG
bör ansökningar om gratis tilldelning av utsläppsrätter in
nehålla en detaljerad redogörelse för dessa bestämmelser.

(62) Det är medlemsstaternas ansvar att övervaka och verkställa
de investeringar som anges i de nationella planerna. När
kommissionen bedömer en medlemsstats ansökan om gra
tis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10c.6 i direktiv
2003/87/EG kommer den att fästa särskild vikt vid huru
vida medlemsstaten i fråga infört tydliga och verkningsfulla
bestämmelser om övervakning och verkställighet för ge
nomförandet av den nationella planen, inbegripet ett sy
stem för att noggrant övervaka och effektivt verkställa
investeringarna i den nationella planen. Medlemsstaterna
bör därför se till att de satt i kraft de lagar och andra
författningar som krävs för att de behöriga nationella myn
digheter som tydligt anges i ansökan ska kunna granska
investeringarna.

(63) Följande aspekter är viktiga:

— Bestämmelserna bör omfatta en serie indikatorer som
visar efterlevnaden, varav några exempel framgår av
bilaga VIII, och dessa indikatorer ska användas av de
behöriga nationella myndigheterna för att bedöma ge
nomförandet av investeringar och deras förenlighet
med kraven i direktiv 2003/87/EG och i de här riktlin
jerna.

— Det bör finnas bestämmelser om tillsyn på plats, så att
det kan kontrolleras att investeringarna faktiskt har
utförts. Tillsynen bör inbegripa kontroller på plats
och en årlig oberoende kontroll av externa revisorer
för varje investering. Revisorerna bör utfärda ett offici
ellt intyg som visar varje investerings typ och det ex
akta belopp som investeras varje år. Intygen ska också
innehålla en försäkran om de angivna utgifternas rik
tighet.
(2) EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.
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— Bestämmelserna bör föreskriva att tredje part ska göra
en kvantitativ och kvalitativ utvärdering av investering
arna i syfte att få fram styrkta och oberoende belägg
för att dessa är förenliga med direktiv 2003/87/EG, de
här riktlinjerna och den nationella planen.

— Om företag inte fullgör sina skyldigheter att investera
(eller inte bidrar till investeringar genom att överföra
värdet på sådana gratis utsläppsrätter som inte investe
rats till det system som ska skapa balans mellan inve
steringar och gratis utsläppsrätter) bör medlemsstaterna
fastställa påföljder och korrigeringsåtgärder i syfte att
återställa balansen mellan värdet på gratis utsläppsrät
ter enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG och det
investeringsbelopp som anges i den nationella planen.
Sådana åtgärder bör vara effektiva, proportionella och
avskräckande, och de bör omfatta följande:

— En skyldighet att betala tillbaka gratis utsläppsrätter
(värderade till marknadsvärde vid tidpunkten för
återbetalningen) motsvarande beloppet för de inve
steringar som inte gjorts.

— Automatiskt förverkande av utsläppsrätter för före
tag som inte fullgör sina skyldigheter enligt den
nationella planen och de här riktlinjerna, inbegripet
omvandling av de gratis utsläppsrätterna till ut
släppsrätter som kan auktioneras ut av den berörda
medlemsstaten.

— Avskräckande ekonomiska sanktioner i bestraffande
syfte.

— Det bör vara möjligt att föra över en del av de inve
steringar som fastställts för en viss anläggning från ett
år till det följande, till ett belopp som motsvarar de
uteblivna investeringarna under det året. Det är med
lemsstaternas skyldighet att se till att vederbörliga sum
mor investeras under tillämpningsperioden.

(64) Medlemsstaterna ska, i enlighet med artikel 10c.1 i direktiv
2003/87/EG, varje år rapportera resultatet av övervak
nings- och verkställighetsprocessen till kommissionen
samt bifoga styrkta belägg. Rapporterna ska särskilt åtföljas
av kopior av intyg (försedda med officiella stämplar) som
utfärdats av externa revisorer, tillsammans med en officiell
engelsk översättning (om dokumenten inte redan är på
engelska). Medlemsstaterna kan, om de så önskar, offent
liggöra årsrapporterna från de berörda operatörerna.

6.3 Årsrapporter

C 99/17

enligt artikel
2003/87/EG

10c.1

i

direktiv

(65) Medlemsstaternas årsrapporter om de investeringar som
gjorts för att modernisera elproduktionen i enlighet med
artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG bör lämnas in till
kommissionen senast den 31 januari varje år, med början
2014. I rapporterna bör anges vilken typ av investeringar
som gjorts under föregående år samt vilka belopp som
investerats (1).

(66) Årsrapporterna bör innehålla styrkta belägg för att inve
steringarna har genomförts i praktiken och att de uppfyller
kraven i direktiv 2003/87/EG och i de här riktlinjerna och,
i synnerhet, att de bidrar till minskade utsläpp av växt
husgaser.

(67) Det bör också framgå av rapporterna att det årliga belopp
som investerats är förenligt med det totala investerings
belopp som fastställts för hela tillämpningsperioden i
den nationella planen, med hänsyn till marknadsvärdet
för de utsläppsrätter som tilldelats gratis enligt vad som
anges i de här riktlinjerna. Investeringarna behöver inte
motsvara det fastställda marknadsvärdet för gratis utsläpps
rätter på årsbasis. Eventuella skillnader mellan värdet på de
gratis utsläppsrätterna och det investerade beloppet under
ett visst år bör dock åtgärdas under det följande året, så att
investeringsprocessen håller trovärdig takt under tillämp
ningsperioden, med beaktande av det sjunkande antal ut
släppsrätter som får tilldelas gratis.

(68) Enligt artikel 10c.4 i direktiv 2003/87/EG ska årsrappor
terna baseras på de rapporter som operatörerna var tolfte
månad lämnar till medlemsstaterna och som gäller deras
genomförande av investeringarna i den nationella planen.
Rapporterna ska också bygga på kompletterande infor
mationskällor, särskilt officiella uppgifter och uppgifter
som kontrollerats av tredje part. Uppgiftskällor och refe
renser för dokument som används som belägg ska anges i
rapporterna.

(69) Medlemsstaternas årsrapporter till kommissionen ska till
handahållas på ett öppet och tydligt sätt. Enligt
artikel 10c.4 i direktiv 2003/87/EG ska medlemsstaternas
årsrapporter till kommissionen offentliggöras. Man bör
dock beakta konfidentialiteten hos uppgifter som är käns
liga ur affärssynpunkt.

(70) När kommissionen gör bedömningar enligt artikel 10c.6 i
direktiv 2003/87/EG kommer den att bedöma årsrappor
ternas riktighet utifrån de belägg som anges. Om vissa
relevanta belägg saknas kan kommissionen begära in kom
pletterande uppgifter.
(1) Den första årsrapporten som lämnas in 2014 får avse investeringar
under perioden 25 juni 2009–31 december 2013.
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(71) Om en medlemsstat i sina årsrapporter inte lämnar till
räckliga belägg för att investeringarna i den nationella pla
nen har gjorts i enlighet med gällande tidsplan och i för
hållande till värdet på de gratis tilldelade utsläppsrätterna
enligt den nationella planen, och om inte
— den berörda medlemsstaten i sina årsrapporter kan
lägga fram giltiga skäl för de uteblivna investeringarna
under ett visst år, eller
— den berörda medlemsstaten kan visa att de korrige
ringsåtgärder som anges i dess ansökan i enlighet
med artikel 10c.5 d har genomförts, eller
— årsrapporten för det därpå följande året visar att de
uteblivna investeringarna under det föregående året
har åtgärdats,
anser kommissionen att villkoren i artikel 10c i direktiv
2003/87/EG inte har följts när det gäller tilldelningen av

31.3.2011

gratis utsläppsrätter och de investeringar som krävs enligt
artikel 10c.1. Eftersom dessa villkor är helt nödvändiga för
att uppnå målen med artikel 10c, leder uteblivna investe
ringar till ytterligare vinster för det berörda företaget. Des
sutom bidrar en sådan situation inte till att målen med
direktiv 2003/87/EG, och särskilt dem i artikel 10c, upp
nås. Detta kan alltså leda till en sådan otillåten tillämpning
av direktiv 2003/87/EG som strider mot själva dess mål.
Det kan också ge kommissionen anledning till starka be
tänkligheter när det gäller bestämmelserna om statligt stöd.
Om så krävs kommer kommissionen att inleda en gransk
ning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unio
nens funktionssätt och/eller ett överträdelseförfarande. Ett
förfarande enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt kan leda till indragning av det antal
gratis utsläppsrätter enligt artikel 10c i direktiv
2003/87/EG som motsvarar den uteblivna investeringen.
Om situationen inte åtgärdas bör den berörda medlems
staten i sista hand auktionera ut motsvarande antal ut
släppsrätter i enlighet med den förordning som antagits i
enlighet med artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG.
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BILAGA I
Fastställande av maximalt antal gratis utsläppsrätter
Antalet gratis utsläppsrätter som under 2013 och kommande år ska tilldelas de medlemsstater som är berättigade att
ansöka enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG, ska fastställas i följande steg:
a) Fastställande av de genomsnittliga årliga utsläppen under 2005–2007 för alla berättigade anläggningar.
b) Fastställande av kvoten mellan det årliga genomsnittet för den slutliga energianvändningen (brutto) i den berörda
medlemsstaten (Gross Final National Consumption, GFNC) under 2005–2007 och det årliga genomsnittet för den
totala elproduktionen (brutto) (Total Gross Electricity Production, TGEP) 2005–2007. Det erhållna värdet (i procent)
visar hur stor andel av utsläppen som motsvarar GFNC05-07.
c) De genomsnittliga årliga utsläppen 2005–2007 (se a) multipliceras med den andel av utsläppen som motsvarar
GFNC05-07 (se b).
d) Resultatet visar mängden utsläppsrätter som krävs för att kompensera för 100 % av utsläppen från den elproduktion
som motsvarar GFNC. Detta värde multipliceras med en variabel som 2013 inte får överstiga 0,7 (70 %), och därefter
måste minska varje år för att nå värdet 0 (0 %) år 2020. Därigenom uppfylls kraven i direktiv 2003/87/EG när det
gäller det maximala antal utsläppsrätter som får tilldelas gratis under en övergångsperiod, med början 2013.
Det maximala antalet gratis utsläppsrätter enligt artikel 10c.2 beräknas med följande formel:
TQFAx = (GFNC05-07/TGEP05-07) × AAQEEI05-07 × ax
Förkortning

Förklaring

TQFAx

Total mängd utsläppsrätter som tilldelas gratis år x, där x står för något av åren
2013–2020

x

Variabel som står för något av åren 2013–2020

GFNC05-07

Årligt genomsnitt 2005–2007 för slutlig energianvändning (brutto) i den berörda med
lemsstaten

TGEP05-07

Årligt genomsnitt 2005–2007 för den totala elproduktionen (brutto) (Eurostat-kod
107000 under produktkod 6000, ”elektricitet”)

AAQEEI05-07

Årliga genomsnittliga utsläpp från berättigade anläggningar 2005–2007

ax

Variabel som anger hur stor andel av årsgenomsnittet för verifierade utsläpp 2005–2007
som motsvarar slutlig energianvändning (brutto) i den berörda medlemsstaten. Varia
belns värde får inte överstiga 0,7 (70 %) år 2013 (a2013) och måste därefter minska varje
år för att nå värdet 0 (0 %) år 2020.

För att kunna utföra beräkningen måste medlemsstaterna fastställa vilka anläggningar som är berättigade till gratis
tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG. För anläggningar som producerar både el och värme
får bara utsläpp från elproduktionen tas med i beräkningen.
Ytterligare förklaringar av begreppet slutlig energianvändning (brutto) i den berörda medlemsstaten, liksom en formel för
att beräkna dess värde finns i bilaga II.
Resultatet av beräkningen med hjälp av formeln ovan motsvarar det maximala antalet gratis utsläppsrätter som en viss
medlemsstat kan tilldela år x.
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BILAGA II
Slutlig energianvändning (brutto) i den berörda medlemsstaten och beräkningen av denna
Utgångspunkten när man beräknar det maximala antalet gratis utsläppsrätter i enlighet med artikel 10c.2 i direktiv
2003/87/EG är begreppet slutlig energianvändning (brutto) i den berörda medlemsstaten (GFNC) för elektricitet. Detta
är dock inte någon statistisk term som definieras eller används av Eurostat, och den måste därför tolkas utifrån
artikel 10c.
Mot bakgrund av tillämpliga bestämmelser i artikel 10c i direktivet bör GFNC omfatta den mängd el som levereras till
slutkonsumentens bostad, dvs. den totala elförbrukningen för alla hushåll i ett visst land, inklusive den del av den totala
elproduktionen som krävs för att producera, transportera och distribuera den el som slutligen förbrukas.
Beträffande export och import av el räknas bara nettoimport (dvs. import som överstiger exporten) när det gäller GFNC
för en viss medlemsstat. Eftersom elproducenterna i en medlemsstat inte bör tilldelas gratis utsläppsrätter för den del av
den inhemska elkonsumtionen som importeras får inte nettoimporten tas med vid beräkningen av GFNC.
GFNC gäller bara el; andra energiformer omfattas inte. För öppenhetens skull bör GFNC baseras på offentligt tillgängliga
uppgifter och allmänt vedertagna statistiska begrepp som tillhandahålls och används av Eurostat. Följande formel används
vid beräkningen av GFNC:
GFNC = FEC – MNET + {[(FEC – MNET)/(TGEP + MNET)] × TDL} + {[(FEC – MNET)/TGEP] × CEG}
Statistiskt begrepp

Eurostat-kod under produktkod 6000, ”elenergi”

GFNC

Slutlig energianvändning (brutto) i den berörda
medlemsstaten (elenergi)

Ej tillämplig

FEC

Slutlig energiförbrukning (elenergi)

101700

MNET

Nettoimport av el

100600

TGEP

Total elproduktion (brutto)

107000

TDL

Överförings- och distributionsförluster

101400

CEG

Elförbrukning inom elsektorn

101301

De värden som ska användas i formeln är det årliga genomsnittet 2005–2007 för de storheter som anges i tabellen. Det
erhållna värdet utgör GFNC05-07 såsom detta används i bilaga I.
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BILAGA III
Särskilda förhandsdefinierade, nya tekniker som befinner sig på demonstrationsstadiet
A. PROJEKTKATEGORIER
I. Kategorier för CCS-demonstrationsprojekt (med minimikapacitetströsklar (1)):
— Elproduktion: före förbränning 250 MW;
— Elproduktion: efter förbränning 250 MW;
— Elproduktion: oxyfuel 250 MW;
II. Kategorier för innovativa RES-demonstrationsprojekt (med minimistorlekströsklar):
— Delkategorier för bioenergiprojekt:
— Lignocellulosa till intermediära bioenergibärare i fast eller flytande form eller som slurry, via pyrolys, med en
kapacitet på 40 000 ton slutprodukt per år.
— Lignocellulosa till intermediära bioenergibärare i fast eller flytande form eller som slurry, via torrefiering, med
en kapacitet på 40 000 ton slutprodukt per år.
— Lignocellulosa till syntetisk naturgas eller syntesgas och/eller till elenergi via förgasning, med en kapacitet på 40
miljoner normalkubikmeter slutprodukt per år eller 100 GWh elektricitet per år.
— Lignocellulosa till biobränsle eller biovätskor och/eller till elenergi via t.ex. förgasning genom direkt uppvärm
ning, med en kapacitet på 15 miljoner liter slutprodukt per år eller 100 GWh elektricitet per år. Produktion av
syntetisk naturgas ingår inte i denna delkategori.
— Råvaror av lignocellulosa, t.ex. svartlut och/eller produkter från pyrolys eller torrefiering, via entrained-flowförgasning till alla former av biobränslen, med en kapacitet på 40 miljoner liter slutprodukt per år.
— Lignocellulosa till el med 48 % verkningsgrad, baserat på lägre värmevärde (50 % fuktighet), med en kapacitet
på minst 40 MWe.
— Lignocellulosa till etanol och högre alkoholer via kemiska och biologiska processer, med en kapacitet på 40
miljoner liter slutprodukt per år.
— Lignocellulosa och/eller hushållsavfall till biogas, biobränsle eller biovätskor via kemiska och biologiska pro
cesser, med en kapacitet på 6 miljoner normalkubikmeter metan per år eller 10 miljoner liter slutprodukt per
år.
— Alger och/eller mikroorganismer till biobränslen eller biovätskor via biologiska och/eller kemiska processer,
med en kapacitet på 40 miljoner liter slutprodukt per år.
Anm.: De hållbarhetskriterier som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande
av användningen av energi från förnybara energikällor (2) ska uppfyllas för biobränslen och biovätskor enligt
definitionen i det direktivet.
— Koncentrerad solenergi – delkategorier för projekt:
— Paraboliska rännor eller Fresnel-linssystem med användning av flytande salter eller annan miljövänlig värme
överföringsvätska, med en nominell kapacitet på 30 MW.
— Paraboliska rännor eller Fresnel-linssystem baserat på direkt ånggenerering, med en nominell kapacitet på
30 MW. Direktångans soltemperatur ska vara över 500 °C.
— Tornsystem som bygger på cykler med överhettad ånga (flertornssystem eller kombination av linjära solfångare
och torn), med en nominell kapacitet på 50 MW.
— Tornsystem som använder tryckluft med temperatur över 750 °C och soldrivna gasturbiner i hybridsystem,
med en nominell kapacitet på 30 MW.
(1) CCS-trösklarna för el uttrycks som bruttomängden producerad el före avskiljning.
(2) EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.
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— Storskaliga dish-stirling-kraftverk med en verkningsgrad sol–el på över 20 % och en nominell kapacitet på
minst 25 MW.
Anm.: Torrkylning, hybridsystem och (avancerade) värmelagringslösningar bör inte ingå i demonstrationsanlägg
ningarna.
— Solcellsteknik – delkategorier för projekt:
— Storskaliga koncentratorförsedda solcellskraftverk, med en nominell kapacitet på 20 MW.
— Storskaliga kraftverk med tandem-tunnfilmssolceller av kisel, med en nominell kapacitet på 40 MW.
— Storskaliga kraftverk med solceller av koppar-indium-gallium-(di)selenid-typ, med en nominell kapacitet på
40 MW.
— Geotermisk energi – delkategorier för projekt:
— Hot dry rock mining (HDR) i stressfält med tension, med en nominell kapacitet på 5 MWe.
— Hot dry rock mining (HDR) i stressfält med kompression, med en nominell kapacitet på 5 MWe.
— Hot dry rock mining (HDR) i områden med djupliggande, kompakt sediment- och granitberggrund och andra
kristallina strukturer, med en nominell kapacitet på 5 MWe.
— Hot dry rock mining (HDR) i djupliggande kalksten, med en nominell kapacitet på 5 MWe.
Anm.: Kraftvärmeanläggningar som har samma trösklar för el är bara berättigade när det gäller elproduktionen.
— Vindkraft – delkategorier för projekt:
— Havsbaserad vindkraft (minsta turbinstorlek 6 MW), med en nominell kapacitet på 40 MW.
— Havsbaserad vindkraft (minsta turbinstorlek 8 MW), med en nominell kapacitet på 40 MW.
— Havsbaserad vindkraft (minsta turbinstorlek 10 MW), med en nominell kapacitet på 40 MW.
— Flytande havsbaserade vindkraftverk, med en nominell kapacitet på 25 MW.
— Landbaserade vindkraftverk med turbiner optimerade för komplex terräng (t.ex. skogsterräng, bergsområden),
med en nominell kapacitet på 25 MW.
— Landbaserade vindkraftverk med turbiner optimerade för kalla klimat (som klarar temperaturer under – 30 °C
och svåra isförhållanden), med en nominell kapacitet på 25 MW.
— Havskraft – delkategorier för projekt:
— Vågenergianläggningar, med en nominell kapacitet på 5 MW.
— Anläggningar som utnyttjar havs- eller tidvattensströmmar, med en nominell kapacitet på 5 MW.
— Omvandling av havsvärmeenergi (OTEC), med en nominell kapacitet på 10 MW.
— Vattenkraft – delkategorier för projekt:
— Kraftgenerering i system med supraledare (högtemperatur): 20 MW.
— Projekt för förvaltning av förnybar energi (smarta nät) – delkategorier för projekt
— Förvaltning och optimering av förnybar energi för små- och medelstora decentraliserade kraftverk i lands
bygdsmiljö, med betoning på solenergi: 20 MW för lågspänningsnät och 50 MW för medelspänningsnät.
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— Förvaltning och optimering av förnybar energi för små- och medelstora decentraliserade kraftverk i lands
bygdsmiljö, med betoning på vindkraft: 20 MW för lågspänningsnät och 5 MW för medelspänningsnät.
— Förvaltning och optimering av förnybar energi för små- och medelstora decentraliserade kraftverk i stadsmiljö:
20 MW för lågspänningsnät och 50 MW för medelspänningsnät.
Anm.: Användning av aktiva belastningar (elektriska värmare/värmepumpar osv.) utesluts inte.
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BILAGA IV
Infrastruktur, ren teknik, diversifiering av energimixen och leveranskällorna
Användningen av termen infrastruktur i relevant unionslagstiftning (1) ger en klar antydan om att den omfattar alla
nätrelaterade system och anordningar som krävs för att transportera (överföra och distribuera) el. Detta motsäger inte det
faktum att infrastruktur också kan tänkas omfatta elkraftverk.
Det finns inte någon definition av termen ren teknik som kan tillämpas på de här riktlinjerna, men kommissionen
använder termen för att beteckna sådan teknik för elproduktion som leder till relativt sett lägre koldioxidutsläpp eller
bättre miljöskydd; detta inbegriper energi från förnybara källor.
Kommissionen anser att en ökning av andelen förnybar energi i den totala primära energiförsörjningen och i elproduk
tionen alltid bidrar till diversifiering av energimixen och leveranskällorna genom att försörjningen totalt sett blir mer
balanserad och mindre beroende av importerade fossila bränslen.
Eftersom den inhemska energiproduktionen minskar talar allt för att beroendet av importerad energi kommer att öka (2).
Andelen importerad gas i unionen förväntas t.ex. öka från 61 % i dag till 73 % år 2020. Detta kan visserligen betraktas
som en godtagbar balans på unionsnivå, men ett antal medlemsstater, som också är berättigade enligt artikel 10c, får
100 % av sin gasförsörjning från en enda leverantör. I sådana fall kan investeringar för att diversifiera gasförsörjningen ge
ett stort bidrag till en mer varierad energimix och öka försörjningstryggheten för de berörda medlemsstaterna. Sådana
investeringar bör vara förenliga med målet att minska energiförsörjningens koldioxidintensitet, vilket också leder till ökad
försörjningstrygghet och minskade utsläpp av växthusgaser.

(1) Direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG; direktiv
2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG; förordning (EG) nr
714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003;
direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande
av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.
2
( ) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén –
Andra strategiska energiöversynen: En handlingsplan för energitrygghet och energisolidaritet, KOM(2008) 781 slutlig.
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BILAGA V
Typer av investeringar som omfattas
Följande typer av investeringar omfattas av artikel 10c i direktiv 2003/87/EG:
Typ av investering

A

Retroaktiv anpassning av infrastruktur

B

Uppgradering av infrastruktur

C

Ren teknik

D

Diversifiering av energimixen

E

Diversifiering av försörjningskällorna

Några exempel på investeringar som omfattas av artikel 10c:
a) Modernisering av elproduktionen för att göra den effektivare och minska koldioxidutsläppen (bättre förhållande mellan
brutto- och nettoförbrukning av el, dvs. ökning av nettoförbrukningens andel av bruttoförbrukningen och mindre
koldioxidutsläpp per MWe).
b) Minskning av koldioxidutsläppen genom retroaktiv anpassning av kolkraftverk (senaste teknik).
c) Elproduktion med förnybara energikällor (utöver det mål som fastställs i direktivet om el från förnybara energikällor),
inklusive motsvarande krav på näten.
d) Ersättning av mer koldioxidintensiv produktionskapacitet med mindre koldioxidintensiv sådan.
e) Avskiljning och lagring av koldioxid
f) Smarta nät
g) Kraftvärmeproduktion, inklusive motsvarande krav på näten.
Förteckningen är inte uttömmande. För alla berörda projekt som inbegriper statligt stöd bör man göra en bedömning av
huruvida de följer bestämmelserna om statligt stöd.
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BILAGA VI
Modellbaserade prognoser för koldioxidpriser under den tredje handelsperioden
Prognos för koldioxidpriset (årsgenomsnitt/ton CO2)

2010–2014

2015–2019

2008 års penningvärde (euro)

14,5

20,0

2005 års penningvärde (euro)

13,6

18,7

Värdena kommer från utgångsscenariot i det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer kommis
sionens meddelande Analysis of options to move beyond 20 % greenhouse gas emission reductions and assessing the risk
of carbon leakage – Background information and analysis, Part II, SEK(2010) 650.
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BILAGA VII
Mall för ansökan enligt artikel 10c.5
När medlemsstaterna lämnar in en ansökan om gratis tilldelning av utsläppsrätter under en övergångsperiod, i enlighet
med artikel 10c.5 i direktiv 2003/87/EG bör de använda sig av mallen nedan och därvid ange följande uppgifter:
A. Medlemsstatens berättigande
Belägg för att minst ett av villkoren i artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG är uppfyllt.
B. Berättigande när det gäller anläggningar som ska tilldelas gratis utsläppsrätter under en övergångsperiod; maximalt antal gratis
utsläppsrätter; och antal gratis utsläppsrätter som tilldelas dessa anläggningar, inbegripet icke överlåtbara utsläppsrätter
1.

Förteckning över anläggningar som anses vara berättigade till gratis utsläppsrätter under en övergångsperiod, i
enlighet med artikel 10c i direktiv 2003/87/EG.

2.

Maximalt antal gratis utsläppsrätter för 2013 och följande år.

3.

Tilldelning av gratis utsläppsrätter under en övergångsperiod, per anläggning

3.1 Antal gratis utsläppsrätter på grundval av verifierade utsläpp 2005–2007.
3.2 Antal gratis utsläppsrätter på grundval av riktvärden.
3.3 Ingående uppgifter om antal utsläppsrätter som gjorts icke överlåtbara och som tilldelats berättigade anläggningar.
C. Den nationella planen och de investeringar som förtecknas i denna; bedömning av om investeringarna i planen är berättigade;
förhållandet mellan marknadsvärdet på de utsläppsrätter som tilldelas gratis och storleken på investeringarna
Den nationella planen innehåller den berörda medlemsstatens strategi för modernisering av elproduktionen under den
övergångsperiod då utsläppsrätter kan tilldelas gratis. Planen anger vilka investeringar som ska göras och hur dessa bidrar
till att målet uppfylls. Den nationella planen anger också vilket år de olika investeringarna ska göras, med beaktande av
det sjunkande antalet gratis utsläppsrätter under övergångsperioden som helhet.
Medlemsstaterna bör, för varje investering i den nationella planen, ange följande:
— Vilket företag som gör investeringen.
— Typ av investering enligt bilaga V.
— Investerat belopp.
— Antal gratis utsläppsrätter som företaget erhållit för att göra investeringen; utsläppsrätternas marknadsvärde.
— De principer som investeringen gjorts utifrån, samt de uppgifter som krävs för att bedöma om investeringen följer
dessa principer.
Om en medlemsstat använder sig av ett system för att se till att värdet på de utsläppsrätter som tilldelas gratis enligt
artikel 10c i direktiv 2003/87/EG motsvarar investeringarna i den nationella planen, bör medlemsstaten i fråga ange
systemets övergripande utformning, rättsliga grund och funktionssätt. Medlemsstaten bör också införa de bestämmelser
som krävs för att se till att uppgifter om sådana finansiella nettoflöden som omfattas av systemet offentliggörs i de
rapporter som lämnas in till kommissionen, i enlighet med artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG.
D. Bestämmelser om övervakning och verkställighet avseende de planerade investeringarna enligt den nationella planen
Medlemsstaterna ska säkerställa följande:
— En ingående beskrivning av gällande bestämmelser om övervakning och verkställighet, inbegripet indikatorer som
visar efterlevnaden, bestämmelser om inspektioner på plats och oberoende kontroll av investeringarna.
— Ingående bestämmelser för att se till att förtagen uppfyller sina skyldigheter att utföra investeringarna i den nationella
planen, inbegripet sanktioner om så ej sker.
E. Öppenhet och offentliga samråd
Medlemsstaterna bör sammanfatta den process genom vilken ansökan och planen har utarbetats och ange hur allmän
heten har informerats och gjorts delaktig.
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BILAGA VIII
Exempel på indikatorer på efterlevnad
Bestämmelserna om övervakning och verkställighet bör omfatta indikatorer på efterlevnad för att visa att investeringarna
följer principerna i de här riktlinjerna, särskilt när det gäller kraven för de nationella planerna.
Några exempel på indikatorer anges nedan. (Förteckningen är inte uttömmande.)
a) Jämförelse mellan emissionsfaktorn för den teknik som varje anläggning infört genom investeringarna enligt
artikel 10c i direktiv 2003/87/EG, och motsvarande värde för den teknik som användes före den retroaktiva anpass
ningen/uppgraderingen.
b) Jämförelse mellan emissionsfaktorn för den teknik som varje anläggning infört genom investeringarna enligt
artikel 10c och motsvarande värde för bästa tillgängliga teknik inom unionen, med beaktande av det bränsle som
används.
c) Förväntade och genomförda minskningar av de totala utsläppen av växthusgaser från nationell elproduktion tack vare
investeringar enligt artikel 10c (jämfört med ett nollscenario).
d) Förväntad och genomförd minskning av andelen av det dominerande fossila bränslet inom den nationella elproduk
tionen tack vare investeringar enligt artikel 10c.
e) Förväntade och genomförda effektivitetsvinster inom elproduktion och eldistribution (sparade MWh) tack vare inve
steringar enligt artikel 10c; motsvarande minskningar av koldioxidutsläppen.
f) Förväntad och genomförd ökning av andelen koldioxidfria och mindre koldioxidintensiva bränslen i den nationella
energimixen tack vare investeringar enligt artikel 10c.
g) Installerad ibruktagen kapacitet (i MW) i december 2008 som kommer att ersättas av ny och mindre koldioxidintensiv
kapacitet tack vare investeringar enligt artikel 10c.
h) Andel ibruktagen installerad kapacitet i december 2008 som ersatts av ny och mindre koldioxidintensiv kapacitet tack
vare investeringar enligt artikel 10c, i förhållande till total ibruktagen kapacitet i december 2008.
i) Installerad kapacitet (i MW) av förnybar energi som förväntas tas i bruk tack vare investeringar enligt artikel 10c.
j) Andel medel som beviljats enligt artikel 10c för hela investeringsprojektet.
k) För investeringar som får medel från andra unionskällor och/eller andra offentliga eller privata källor: andel för varje
EU-källa och annan offentlig eller privat källa för hela investeringsprojektet.
l) Förväntat finansiellt utfall av investeringar som gjorts i enlighet med artikel 10c (dvs. finansiell avkastningsgrad,
kostnad/nytta osv.).
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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Ansökningsomgång för forskningsbidrag inom ramen för arbetsprogrammet för Europeiska
forskningsprogrammet för metrologi (EMRP)
(2011/C 99/04)
Inbjudan att söka forskningsbidrag inom ramen för arbetsprogrammet för Europeiska forskningsprogram
met för metrologi.
Ansökningar mottas från och med den 31 mars 2011 för följande:
— Steg 3 i ansökningsomgången för gemensamma forskningsprojekt (JRP) – kompetensbidrag för forskare
(REG) och rörlighetsbidrag för forskare (RMG)
De forskningsbidrag som kan sökas inom EMRP är kopplade till gemensamma forskningsprojekt som
finansieras genom:
— Ansökningsomgång EMRP 2009 – Energi
— Ansökningsomgång EMRP 2010 – Industri och miljö
Sista ansökningsdag: 6 maj 2011.
Närmare villkor och dokumentation för ansökningsomgången finns på:
http://www.emrponline.eu/adverts
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SÄRSKILD INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EAC/16/11
Erasmus högskolestadga 2012
(2011/C 99/05)
1. Syfte och beskrivning
Erasmus högskolestadga utgör den övergripande ramen för det europeiska samarbete som bedrivs av en
högre utbildningsanstalt inom Erasmus-programmet och som ingår i programmet för livslångt lärande.
Högskolorna måste vara ackrediterade enligt Erasmus högskolestadga för att kunna organisera utbyten
för studenter, lärare och övrig personal, anordna intensiva Erasmus-språkkurser och intensiva program,
ansöka om multilaterala projekt, nätverk och kompletterande åtgärder samt anordna förberedande besök.
Erasmus högskolestadga grundar sig på beslutet om programmet för livslångt lärande (1) som omfattar åren
2007–2013. De särskilda målen i programmet anges i artikel 1.3 i beslutet.
2. Vilka får söka?
Erasmus högskolestadga gäller alla högre utbildningsanstalter enligt definitionen i artikel 2.10 i beslutet.
De sökande måste vara etablerade i något av följande länder:
— Europeiska unionens 27 medlemsstater,
— EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz,
— Kandidatländerna: Turkiet och Kroatien.
3. Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdagen för Erasmus högskolestadga är den 25 maj 2011.
4. Ytterligare upplysningar
Information om Erasmus-programmet och Erasmus högskolestadga som ingår i programmet för livslångt
lärande finns på Internetadressen:
http://ec.europa.eu/llp
Ansökningar måste lämnas in enligt de riktlinjer som tillhandahålls av genomförandeorganet för utbildning,
audiovisuella medier och kultur och som finns på adressen:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm

(1) Europaparlamentets och rådets beslut nr 2006/1720/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett
handlingsprogram för livslångt lärande. Se http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:
0045:0068:SV:PDF
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EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET
Infordran av intresseanmälan för vetenskapliga experter för deltagande i de vetenskapliga panelerna
och den vetenskapliga kommittén vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Parma,
Italien)
(2011/C 99/06)

— Panelen för djurs hälsa och välbefinnande (AHAW)
— Panelen för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS)
— Panelen för biologiska faror (BIOHAZ)
— Panelen för material som kommer i kontakt med livsmedel och för enzymer, aromer och
processhjälpmedel (CEF)
— Panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (CONTAM)
— Panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder (FEEDAP)
— Panelen för genetiskt modifierade organismer (GMO)
— Panelen för dietprodukter, nutrition och allergier (NDA)
— Panelen för växtskydd (PLH)
— Panelen för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem (PPR)
— Vetenskaplig kommitté (SC)
Ref.: EFSA/E/2011/001

1. Ändamålet med infordran av intresseanmälan
Denna infordran riktas till forskare som vill komma i fråga för deltagande i antingen den vetenskapliga
kommittén vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) eller någon av EFSA:s vetenskapliga
paneler, nämligen panelen för djurs hälsa och välbefinnande (AHAW), panelen för näringstillsatser och
andra livsmedelstillsatser (ANS), panelen för biologiska faror (BIOHAZ), panelen för material som kommer
i kontakt med livsmedel och för enzymer, aromer och processhjälpmedel (CEF), panelen för främmande
ämnen i livsmedelskedjan (CONTAM), panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder
(FEEDAP), panelen för genetiskt modifierade organismer (GMO), panelen för dietprodukter, nutrition och
allergier (NDA), panelen för växtskydd (PLH) samt panelen för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem
(PPR).
De nuvarande ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och i åtta av de vetenskapliga panelerna (alla
utom ANS och CEF) tjänstgör under en mandatperiod på tre år som löper ut i mitten av 2012. De nya
ledamöterna kommer att utnämnas för den efterföljande mandatperioden som inleds i mitten av 2012 och
löper ut i mitten av 2015.
För ledamöterna i ANS- och CEF-panelerna kommer den mandatperiod som börjar i mitten av 2011 att
löpa ut i mitten av 2014. Nya ledamöter för att fylla vakanser i dessa paneler kan utses från den reserv
förteckning som upprättas som ett resultat av denna infordran av intresseanmälan. Samma reservförteckning
kan också använda för utnämning av nya ledamöter i ANS- och CEF-panelerna för nästa treåriga mandat
period som inleds i mitten av 2014 och löper ut i mitten av 2017.
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Experter som är upptagna på de befintliga reservförteckningarna, som har upprättats efter inbjudningarna
EFSA/E/2009/001 (”2009 års reservförteckning”) samt både EFSA/E/2010/001 och EFSA/E/2010/002
(”2011 års reservförteckning”) ska inge en ny ansökan för den nya inbjudan om de vill komma ifråga
som ledamöter i den vetenskapliga kommittén eller de vetenskapliga panelerna 2012 eller om de vill bli
upptagna på 2012 års reservförteckning.
2009 års reservförteckning och 2011 års reservförteckning kommer att avslutas så snart som 2012 års
reservförteckning har upprättats.
2. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är hörnstenen i EU:s verksamhet när det gäller
riskbedömningar avseende livsmedels- och fodersäkerhet. I nära samarbete med de nationella myndigheterna
och i öppet samråd med sina intressenter tillhandahåller EFSA oberoende vetenskaplig rådgivning och tydlig
kommunikation om befintliga och nya risker som grundas på de senaste vetenskapliga metoderna och
uppgifterna. Myndighetens vetenskapliga rådgivning om befintliga och nya risker stöder de riskansvarigas
strategier och beslut i EU:s institutioner och i EU-medlemsstaterna.
EFSA samlar EU:s främsta experter på riskbedömning avseende livsmedels- och fodersäkerhet, som arbetar
på ett oberoende sätt för en självständig, självstyrande organisation för att förse EU-institutionerna och EU:s
medlemsstater med vetenskaplig rådgivning av högsta kvalitet.
Myndigheten arbetar med vetenskapens viktigaste normer för ögonen, dvs. öppenhet, oberoende och till
gänglighet. Genom ett oberoende, öppet arbetssätt tillhandahåller EFSA den bästa möjliga vetenskapliga
rådgivningen och bidrar därför till att stärka det europeiska systemet för livsmedels- och fodersäkerhet.

Mer information om EFSA finns i inrättandeförordningen för myndigheten:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:SV:PDF

3. EFSA:s vetenskapliga panelers och vetenskapliga kommittés funktion
De vetenskapliga panelerna ansvarar för att avge myndighetens vetenskapliga yttranden och vid behov ge
annan rådgivning, var och en inom sitt eget kompetensområde. De utarbetar vetenskapliga yttranden och
råd till riskansvariga. Detta bidrar till att ge EU:s politik och lagstiftning en bra underbyggnad och hjälper de
riskansvariga att fatta beslut.
De vetenskapliga panelerna består vanligtvis av 21 oberoende vetenskapliga experter. Den vetenskapliga
kommittén består av ordföranden för respektive vetenskapliga panel samt sex andra vetenskapliga experter.
Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna utnämns för en mandatperiod
på tre år som kan förnyas två gånger. Ledamöterna förväntas delta i och aktivt bidra till samtliga möten för
panelen där man antar yttranden, vetenskapliga rapporter eller vägledande dokument.
Dessa vetenskapliga yttranden, utlåtanden och vägledande dokument offentliggörs i EFSA Journal, en må
natlig publikation som indexeras i bibliografiska databaser av betydelse för EFSA:s arbete.
De sökande hänvisas till Bilaga I som offentliggjorts på EFSA:s webbplats, där det finns en utförlig
beskrivning av den vetenskapliga kommitténs och de vetenskapliga panelernas ansvarsområden.
De sökande rekommenderas att noga överväga Bilaga I när de förbereder sina ansökningar. I samband med
utvärderingen av om de sökande uppfyller urvalskraven (se avsnitt 5 nedan) kommer lämpligheten av de
sökandes profiler att beaktas i förhållande till den vetenskapliga kommitténs eller de vetenskapliga pane
lernas ansvarsområde.
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Mer information om valet av ledamöter till den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna
finns i Decision of the Executive Director concerning the selection of members of the Scientific Committee, Scientific
Panels and external experts
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf
Mer information om inrättandet av och verksamheten i de vetenskapliga panelerna och deras arbets
grupper finns i Decision of the Management Board concerning the establishment and operations of the Scientific
Committee, Scientific Panels and of their Working Groups.
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

4. Ledamöternas funktion i EFSA:s vetenskapliga paneler och kommitté
Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna är erfarna, oberoende forskare
som valts ut och utnämnts i enlighet med EFSA:s regler och EFSA:s inrättandeförordning.
Under sin mandattid kommer ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna
att bli ombedda att utföra följande uppgifter:
— Bidra till diskussionen, utarbetandet och antagandet av den vetenskapliga panelens och/eller den veten
skapliga kommitténs och dess arbetsgruppers vetenskapliga yttranden.
— Tillhandahålla vetenskaplig rådgivning i frågor som tillhör den vetenskapliga panelens och/eller veten
skapliga kommitténs kompetensområde.
— Tillhandahålla rådgivning om genomförandet och organisationen av de vetenskapliga verksamheterna i
den vetenskapliga panelen och/eller den vetenskapliga kommittén.
Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna kan utses till ordförande, vice
ordförande och föredragande i den vetenskapliga kommittén, de vetenskapliga panelerna och deras arbets
grupper efter beslut av EFSA:s styrelse (1) om inrättandet av den vetenskapliga kommittén och de veten
skapliga panelernas och deras verksamhet.
Allmänna villkor:
Ledamöterna i en vetenskaplig panel och den vetenskapliga kommittén kommer att bli ombedda att delta i
tvådagarsmöten som brukar hållas i Parma i Italien. Dessa möten äger rum sex till tio gånger per år.
Dessutom förväntas ledamöterna i de vetenskapliga panelerna och den vetenskapliga kommittén att i före
kommande fall delta i vissa möten med de arbetsgrupper som inrättas av de vetenskapliga panelerna eller av
den vetenskapliga kommittén. Dessa möten äger vanligtvis rum sex till tretton gånger per år.
Deltagandet i de möten som hålls av de vetenskapliga panelerna, den vetenskapliga kommittén eller arbets
grupperna kräver ett visst mått av förberedelsearbete, bland annat genomläsning och utarbetande av hand
lingar i förväg. Mötena och de flesta handlingar är på engelska.
De sökande måste förklara sig villiga att delta i den vetenskapliga kommitténs eller de vetenskapliga
panelernas verksamheter om de utnämns.
(1) Mer information: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf
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Enligt de finansiella bestämmelserna för myndigheten ska EFSA stå för ledamöternas kostnader för resor och
uppehälle. En särskild ersättning utbetalas för varje hel mötesdag under vilken en ledamot närvarar (1).

5. Urvalsförfarande
De sökande uppmanas att i ansökningsblanketten i prioritetsordning ange högst tre vetenskapliga paneler
och/eller den vetenskapliga kommittén som de vill ansöka till.

Ledamöter som just har fullgjort tre mandatperioder i följd i den vetenskapliga kommittén får ansöka om att
bli ledamot i en vetenskaplig panel. Ledamöter som just har fullgjort tre mandatperioder i följd i en
vetenskaplig panel kan ansöka om att bli ledamot i den vetenskapliga kommittén eller i en annan veten
skaplig panel.

Kraven
A. Behörighetskriterier
De sökande måste uppfylla följande krav för att anses behöriga:

i) Utbildning motsvarande slutförda universitetsstudier på minst fyra (4) år, styrkt med examensbevis,
inom något av följande områden: agronomi, djurfoder, biokemi, biologi, kemi, ekotoxikologi, mil
jövetenskap, epidemiologi, livsmedelsmikrobiologi, livsmedelsteknologi, humanmedicin, bioveten
skap, yrkesmedicin, farmakologi, farmaci, folkhälsa, toxikologi, veterinärmedicin eller närliggande
områden.

ii) Utöver ovanstående, minst tio (10) års yrkeserfarenhet inom den valda panelens eller de valda
panelernas ansvarsområde efter erhållande av det begärda examensbeviset.

iii) Mycket goda kunskaper i engelska (2).

iv) De sökande måste fylla i den intresseförklaring som bifogas ansökan på ett utförligt, exakt och
fullständigt sätt (3). Observera att intresseanmälan kommer att avvisas om denna del av anmälan inte
är fullständigt ifylld (4).

v) De sökande ska vara medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i något av Eftaländerna
eller EU:s kandidatländer. Även experter från tredje länder kan ansöka men kommer att komma i
fråga som ledamot i den vetenskapliga kommittén eller de vetenskapliga panelerna endast om den
nivå av expertkunnande som krävs inte finns bland medborgare i EU- eller Eftaländerna eller EU:s
kandidatländer.

B. Urvalskriterier – Utvärdering
Ansökningar som uppfyller behörighetskraven (se avsnitt 5.A) kommer att behandlas i en jämförande
utvärdering som genomförs av EFSA på grundval av de urvalskriterier som anges nedan.

De sökande rekommenderas starkt att fylla i alla avsnitt med de nödvändiga uppgifterna och bevisen,
eftersom detta kommer att utgöra grunden för utvärderingen.
(1) Mer information: http://www.efsa.europa.eu/efsa_rep/repository/documents/Experts_compensation_guide.pdf
(2) ”Mycket goda kunskaper” anses motsvara nivå B2 eller högre (dvs. nivåerna C1 och C2) i enlighet med Europarådets
referensdokument för Europeiska språkportföljen (Common European Framework of Reference: Learning, Teaching,
Assessment). Mer information: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html
(3) Mer information om att fylla i förklaringen finns i det vägledande dokumentet om intressekonflikter, som är tillgäng
ligt på EFSA:s webbplats: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf
(4) Se avsnitt 8 i denna inbjudan, Oberoende samt åtagande- och intresseförklaring.
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Utvärderingen av alla ansökningar som anses behöriga kommer att genomföras med hjälp av en poäng
sättning från 0 (noll) till och med 5 (fem) för vart och ett av de urvalskriterier som anges nedan. För att
avspegla de olika urvalskriteriernas relativa betydelse tilldelas en viktningskoefficient (särskilda koeffici
enter har fastställts för den vetenskapliga kommittén). Varje ansökan får en poängsumma från 0 (noll) till
och med 100 (etthundra).
Följande urvalskriterier kommer att granskas:
— Erfarenhet av att genomföra vetenskapliga riskbedömningar och/eller ge vetenskapliga råd inom
områden som rör livsmedels- och fodersäkerhet i allmänhet inom kompetens- och expertisområdena
för den vetenskapliga kommittén eller den prioriterade vetenskapliga panelen. (för de vetenskapliga
panelerna högst 25 poäng av 100 – viktningskoefficient 5; för den vetenskapliga kommittén högst
30 poäng av 100 – viktningskoefficient 6).
— Dokumenterad vetenskaplig kompetens inom ett område, eller helst flera områden, med anknytning
till den vetenskapliga kommitténs eller den prioriterade vetenskapliga panelens ansvarsområden. (för
de vetenskapliga panelerna högst 20 poäng av 100 – viktningskoefficient 4; för den vetenskapliga
kommittén högst 15 poäng av 100 – viktningskoefficient 3).
— Erfarenhet av granskning av kollegers vetenskapliga arbeten inom den vetenskapliga kommitténs eller
den prioriterade vetenskapliga panelens ansvarsområden (högst 15 poäng av 100 – viktningskoeffi
cient 3).
— Förmåga att handskas med komplicerad information och komplicerade ärenden, ofta från flera olika
vetenskapsgrenar och källor, och att sammanställa utkast till vetenskapliga yttranden och rapporter.
(högst 10 poäng av 100 – viktningskoefficient 2).
— Yrkeserfarenhet från en tvärvetenskaplig miljö, helst från ett internationellt sammanhang (högst 10
poäng av 100 – viktningskoefficient 2).
— Erfarenhet av projektledning på det vetenskapliga området (högst 10 poäng av 100 – viktnings
koefficient 2).
— Dokumenterad kommunikationsförmåga, baserad på undervisningserfarenhet, offentliga förevis
ningar, aktivt deltagande i möten, publikationer (högst 10 poäng av 100 – viktningskoefficient 2).
Endast de sökande vars ansökningar får en poängsumma som ligger ovanför en brytpunkt på 66 poäng
(av 100) kan komma i fråga som ledamot i den vetenskapliga kommittén eller en vetenskaplig panel.
EFSA förbehåller sig rätten att rådgöra med tredje part om de sökandes yrkeserfarenhet i samband med
deras ansökningar.
Utöver ovannämnda kriterier kommer den årliga intresseförklaringen att granskas i enlighet med EFSA:s
förfarande för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter (1). Omfattningen av en potentiell
intressekonflikt kommer att beaktas när beslut ska fattas om utvärderingen av en sökande ska fortsätta.

För mer information om valet av ledamöter till vetenskapliga kommittén och panelerna, se Decision of
the Executive Director concerning the selection of members of the Scientific Committee, Scientific Panels and
external experts
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

(1) Tillgänglig på EFSA:s webbplats: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf
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6. Reservförteckning och utnämning
Sökande som konstaterats uppfylla kraven för att vara ledamot i någon av de vetenskapliga panelerna eller i
den vetenskapliga kommittén kan utnämnas till ledamöter med en mandattid på tre år efter beslut av EFSA:s
styrelse på förslag av EFSA:s verkställande direktör.
Före utnämningen förbehåller sig EFSA rätten att kontrollera de ansökningar som ingetts av de sökande som
övervägs som ledamöter mot handlingar och intyg för att bekräfta att ansökan är korrekt och att den
sökande uppfyller behörighetskraven.
De sökande som uppfyller kraven för deltagande men som inte utses kan sättas upp i reservförteckningen.
De sökande kan efter medgivande tilldelas uppdrag i en vetenskaplig panel även om denna inte uppgetts i
ansökan. De kan också inbjudas att bidra som externa experter till en vetenskaplig panels eller den veten
skapliga kommitténs verksamhet eller någon av den vetenskapliga kommitténs och de vetenskapliga pane
lernas arbetsgrupper.
Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén eller de vetenskapliga panelerna kan ersättas eller beroende på
omständigheterna så kan deras antal ökas. Ersättare eller nya ledamöter väljs från reservförteckningen och
föreslås styrelsen av den verkställande direktören, efter samråd med den berörda vetenskapliga kommitténs
eller panelens ordförande.
7. Expertdatabas
Alla godkända sökande inbjuds att ansluta sig till EFSA:s expertdatabas.

Mer information om EFSA:s expertdatabas:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.
htm

8. Oberoende samt åtagande- och intresseförklaring
Utnämningen till ledamot i de vetenskapliga panelerna är personlig. De sökande uppmanas att avge en
försäkran om att de när de övervägs som ledamöter agerar oberoende och utan påverkan utifrån samt en
försäkran angående eventuella intressekonflikter som kan göra dem jäviga (se urvalskriterium iv). De
sökande ansvarar för innehållet i den inlämnade förklaringen, vilket kommer att bedömas av EFSA i enlighet
med EFSA:s förfarande för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter.
Nedan finns några exempel på vad som anses utgöra en intressekonflikt:
— Exempel 1: En ledamot i en viss vetenskaplig panel äger aktier i flera företag som tillverkar eller saluför
produkter vars säkerhet utvärderas av just den vetenskapliga panelen eller kommittén.
— Exempel 2: En ledamot i en viss vetenskaplig panel anlitas av en sammanslutning av tillverkare som
oberoende konsult för att ge vetenskapliga råd om just de produkter vars säkerhet utvärderas av just den
vetenskapliga panelen eller kommittén.

Mer information om intresseförklaringar:
EFSA:s policy för intresseförklaringar
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf
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Vägledande dokument om intresseförklaringar
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf
Förfarande för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf
9. Lika möjligheter
EFSA lägger stor vikt vid att tillämpa likabehandlingsprincipen i sina förfaranden.
10. Inlämning av ansökningar
De sökande uppmanas att lämna in sin ansökan tillsammans med intresseförklaringen elektroniskt via
EFSA:s webbplats: http://www.efsa.europa.eu
Endast ansökningar som inkommit som vederbörligen ifyllda elektroniska ansökningsblanketter (online
form) kommer att beaktas. Ansökningar som skickas som rekommenderat brev godtas i undantagsfall
vid allvarliga fel på det elektroniska IT-systemet.
Ansökningar som skickas med e-post kommer inte att beaktas.
De sökande uppmanas vänligen att fylla i sin ansökningsblankett på engelska för att därmed underlätta
urvalsförfarandet
Alla sökande till denna infordran av intresseanmälan kommer att informeras per post om resultatet av
urvalsförfarandet.
De personuppgifter som EFSA begär från de sökande kommer att behandlas enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då EU -institutionerna
och EU-organen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (1).
Syftet med behandlingen av de personuppgifter som de sökande lämnar in är att kunna hantera ansökning
arna i samband med ett möjligt första urval och urval vid EFSA.
11. Sista dagen att skicka ansökningar
Intresseanmälningarna måste vara inlämnade senast den 31 maj 2011 kl. 24.00 (lokal tid, GMT + 1). För
de ansökningar som skickats rekommenderat gäller poststämpelns datum.
Observera att systemet, på grund av det oerhört stora antal ansökningar vi tar emot i anslutning till
tidsgränsen för inlämning av ansökningar kan få problem med att behandla de stora mängderna
uppgifter. Vi råder därför de sökande att skicka in sina ansökningar i god tid före sista datum.
Anm.:

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan den engelska texten och någon av de andra språkver
sionerna av detta offentliggörande ska den engelska texten gälla.

(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
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FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA
HANDELSPOLITIKEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Tillkännagivande rörande de antidumpningsåtgärder som är i kraft på import till unionen av linor
och kablar av stål med ursprung i bland annat Kina, och som utvidgats till att även omfatta import
av linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea, oavsett om produkternas
deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte: Adressändring till ett företag som
undantagits från de utvidgade åtgärderna
(2011/C 99/07)
Den gällande antidumpningstull som genom rådets förordning (EG) nr 1858/2005 (1) infördes på import av
linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina utvidgades till att även omfatta
import av linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade
ursprung är Republiken Korea eller inte, genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 400/2010 (2).
Bosung Wire Rope Co. Ltd, ett företag i Republiken Korea, vars export till unionen av linor och kablar av
stål undantagits från den utvidgade antidumpningstullen enligt artikel 1 i förordning (EU) nr 400/2010, har
informerat Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) att företaget bytte adress den 3 januari
2011.
Företaget gör gällande att adressändringen inte inverkar på dess rätt att omfattas av den individuella tullsats
som tillämpats på företaget under dess tidigare adress, dvs.
972-5 Songhyun-Ri
Jinrae-Myeun
Kimhae-Si
Gyeungsangnam-Do
DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA
Företaget har lämnat tillräcklig bevisning för att kommissionen skulle kunna fastställa att adressändringen
berodde på otillräckligt med utrymme där det tidigare var beläget.
Kommissionen har undersökt de uppgifter som lämnats och kommit fram till att adressändringen inte på
något sätt påverkar slutsatserna i förordning (EU) nr 400/2010. Hänvisningen i artikel 1.1 i förordning (EU)
nr 400/2010 till
Bosung Wire Rope Co. Ltd
972-5 Songhyun-Ri
Jinrae-Myeun
Kimhae-Si
Gyeungsangnam-Do
DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA
ska därför ersättas med
Bosung Wire Rope Co. Ltd
568 Yongdeok-ri
Hallim-myeon
Gimhae-si
Gyeungsangnam-Do
621-872
DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA
(1) EUT L 299, 16.11.2005, s. 1.
(2) EUT L 117, 11.5.2010, s. 1.
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TARIC-tilläggsnummer A969 ska tillämpas på
Bosung Wire Rope Co. Ltd
568 Yongdeok-ri
Hallim-myeon
Gimhae-si
Gyeungsangnam-Do
621-872
DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA
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PRENUMERATIONSPRISER 2011 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 100 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på dvd

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

770 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på dvd

22 officiella EU-språk

400 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, dvd, 1 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

300 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar).
Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
dvd med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande Internetadress:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu
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