


EUROPEISKA KOMMISSIONEN 

Bryssel den 13 augusti 2012 
Sj.j(2012)l 103127 JE/nd 

TILL ORDFORANDEN OCH LEDAMÖTERNA AV EUROPEISKA UNIONENS 

DOMSTOL 

SKRIFTLIGA SYNPUNKTER 

överlämnade, enligt artikel 23 andra stycket i protokollet om stadgan for domstolen, av 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN, företrädd av ombuden Eric White, Ken Mifsud 

Bonnici och Johan Enegren, med tjänsteadress hos Antonio Aresu, Bâtiment BECH, 11 

rue A. Wecker, 2721 Luxemburg 

i mål C-203/12 

Billerud Karlsborg Aktiebolag och Billerud Skärblacka Aktiebolag mot 
Naturvårdsverket 

i vilket Högsta domstolen har begärt ett förhandsavgörande enligt artikel 267 

i Fördraget om Europeiska unionens ftmktionssätt (FEUF). 
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Kommission överlämnar härmed följande synpunkter till domstolen. 

INLEDNING 

1. Högsta domstolen har anhållit om förhandsavgörande avseende frågan huruvida 

artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för 

handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen ska tolkas så att en 

verksamhetsutövare som inte överlämnat tillräckligt antal utsläppsrätter ska betala 

en avgift oavsett orsaken till underlåtenheten att överlämna utsläppsrättema och, om 

så är fallet, huruvida avgiften ska eller kan jämkas om verksamhetsutövare innehaft 

tillräckligt antal utsläppsrätter men dessa inte överlämnats på grund av förbiseende 

eller på grund av administrativa eller tekniska problem. 

FAKTISKA OMSTÄNDIGHETER OCH FÖRFARANDET 

2. Billerud Karlsborg AB och Billerud Skärblacka AB har tillstånd till utsläpp av 

koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Utsläppet av 

koldioxid från bolagens respektive anläggningar under år 2006 var enligt bolagens 

verifierade utsläppsrapporter 10 828 ton respektive 42 433 ton. Bolagen skulle 

därför enligt 6 kap. 1 § samma lag överlämna 10 828 respektive 42 433 

utsläppsrätter senast den 30 april 2007. 

3. Det är i målet ostridigt att bolagen på sina transaktionskonton vid denna tidpunkt 

hade utsläppsrätter som motsvarade utsläppen under år 2006. Emellertid 

överlämnades inte några utsläppsrätter i rätt tid till kontoföringsmyndigheten 

(Statens energimyndighet). 

4. Naturvårdsverket beslutade den 10 december 2007 att bolagen skulle betala en 

avgift om 3 959 366 svenska kronor respektive 15 516 051 svenska kronor för sin 

underlåtenhet att överlämna utsläppsrättema. 

5. Bolagen överklagade Naturvårdsverket beslut till Nacka tingsrätt (miljödomstolen), 

som i dom den 22 september 2009 avslog överklagandena. Partema överklagade 

sedan denna dom till Svea hovrätt(Miljööverdomstolen) som i sin tur i dom den 14 

september 2010 fastställde Nacka tingsrätts (miljödomstolen) dom. 



6. Bolagen ansökte sedan om resning och besvär över domvilla på grund av att 

Milj överdomstolens rättstillämpning uppenbart strider mot lag och att denna 

domstol, i egenskap av sista instans, begått grovt rättegångsfel genom att inte 

inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. 

7. Högsta domstolen har den 24 april 2012 beslutat inhämta förhandsavgörande från 

EU-domstolen. 

DEN NATIONELLA DOMSTOLENS FRÅGOR 

8. Fråga 1. 

Innebär artiL·! 16.3 och 16.4 i direktivet att en verbamhetsutövare som inte har 
överlämnat tillräckligt antal utsläppsrätter den 30 april ska betala en avgift 
oavsett orsaken till underlåtenheten, t. ex. när verksamhetsutövaren visserligen 
hade ett tillräckligt antal utsläppsrätter den 30 april men på grund av ett 
förbiseende, ett administrativt fel eller tekniska problem inte överlämnar dem då? 

Fråga 2. 

Om svaret på fråga 1 är ja, innebär artiL·! 16.3 och 16.4 att avgifien ska eller 
kan efterges eller jämkas exempelvis i sådana fall som anges ifråga l? 

TILLÄMPLIGA EU-RATTSLIGA BESTÄMMELSER 

9. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 

system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om 

ändring av rådets direktiv 96/61/EG 

[EUT L 275, 25.10.2003, s. 32^6] 

Artikel 12 

Överlåtelse, överlämnande och annullering av utsläppsrätter 

3. Medlemsstaterna skall se till att verksamhetsutövaren för varje anläggning 
senast den 30 april varje år överlämnar det antal utsläppsrätter som motsvarar 
de sammanlagda utsläppen från anläggningen under det föregående 
kalenderåret i överensstämmelse med den L·ntroll som utförts i enlighet med 
artikel 15 och att dessa utsläppsrätter därefter annuller as. 



Artikel 16 

Påföljder 

3. Medlemsstaterna skall se till att verbamhetsutövare som inte senast den 30 
april varje år överlämnar tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka 
utsläppen under det föregående året åläggs att betala en avgift för de 
överskridande utsläppen. Avgiften skall vara 100 euro för varje ton 
koldioxidekvivalenter som släpps ut från anläggningen och som 
verksamhetsutövaren inte överlämnat utsläppsrätter för. Betalning av avgiften 
får inte befria verfaamhetsutövaren från skyldigheten att överlämna det antal 
utsläppsrätter som motsvarar de överskridande utsläppen, när denne skall 
överlämna utsläppsrätter för det följande kalenderåret. 

4. Under den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005 skall 
medlemsstaterna tillämpa ett lägre avgiftsbelopp på 40 euro för varje ton 
koldioxidekvivalenter som släpps ut från anläggningen och som 
verteamhetsutövaren inte överlämnat utsläppsrätter för. Betalning av avgiften 
får inte befria verteamhetsutövaren från skyldigheten att överlämna det antal 
utsläppsrätter som motsvarar de överskridande utsläppen, när denne skall 
överlämna utsläppsrätter för det följande kalenderåret. 

Kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004 om ett 

standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004 

[EUT L 386, 29.12.2004, s. 1-77]. 

Artikel 52 

Överlämnande av utsläppsrätter 

Verksamhetsutövare skall överlämna utsläppsrätter för en anläggning genom 
att begära eller, om så föreskrivs i medlemsstatens lagstiftning, genom att 
anses ha begärt att registeradministratören skall 

a) överföra ett angivet antal utsläppsrätter för ett angivet år från 
verksamhetsutövardepåkontot till partsdepåkontot i registret, 

b) notera det överförda antalet utsläppsrätter i det avsnitt i tabellen över 
överlämnade utsläppsrätter som avser anläggningen och året ifråga. 

Överföring och notering skall göras i enlighet med den process för 
överlämnande av utsläppsrätter som anges i bilaga IX. 



TILLÄMPLIGA NATIONELLA BESTÄMMELSER 

10. Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter 

5 kap. Övervakning och rapportering av utsläpp av koldioxid 

1 § En verksamhetsutövare är skyldig att genom beräkning eller mätning 
övervaka sina utsläpp av koldioxid och varje år ge in en enligt 4 § verifierad 
rapport om utsläppen. Rapporten skall ges in till tillsynsmyndigheten senast 
den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser. 

6 kap. Redovisning av utsläppsrätter 

Överlämnande av utsläppsrätter 

1 § För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal 
utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För 
en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter 
som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygyerfaamheten. 
Överlämnandet ska ske till L·ntoföringsmyndigheten senast den 30 april och avse 
utsläppen under det närmast föregående kalenderåret. 

8 kap. Straff, förverkande, andra sanktioner och skadestånd 

Andra sanktioner 

6 § En verksamhetsutövare som inte överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter 
enligt 6 kap. 1 § skall till staten betala en avgift i förhållande till de utsläpp för 
vilka utsläppsrätter inte överlämnats. Avgiften skall, såvitt gäller 
handelsperioden 2005-2007, uppgå till ett belopp som motsvarar 40 euro per ton 
koldioxid som släpps ut från anläggningen och som verksamhetsutövaren inte 
överlämnat utsläppsrätter för. För efierföljande handelsperioder skall beloppet 
motsvara 100 euro. Värdet i svenska kronor bestäms utifrån eurons värde den 1 
maj det år överlämnandet skall ske. 

7 § En verbamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin 
skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter till 
L·ntoföringsmyndigheten, när denne sfall överlämna utsläppsrätter för det 
efterföljande kalenderåret. 



Föreskrifter om register för utsläppsrätter 

Statens energimyndighets författningssamling (STEMS 2004:8) 

Kapitel 6 Överlämnande och annullering av utsläppsrätter 

Överlämnande 
1 § Senast den 30 april varje år skall varje anläggning överlämna ett antal 
utsläppsrätter som motsvarar den summa som den utsedda ackrediterade 
L·ntrollören godkänt som verifierade utsläpp för den aktuella anläggningen i 
sin rapport till Naturvårdsverket. 

2 § En verhamhetsutövare skall överlämna utsläppsrätter för en anläggning 
genom att begära detta hos Statens energimyndighet. Av denna begäran skall 
det framgå att registeradministratören skall: 

1. överföra ett angivet antal utsläppsrätter för ett angivet år från 
verksamhetsutövarens transaktionskonto till det nationella transaktionskontot, 

2. notera det överförda antalet utsläppsrätter i det avsnitt i tabellen över 
överlämnade utsläppsrätter som avser anläggningen och året ifråga. 

RÄTTSLIG BEDÖMNING 

11. Enligt kommissionens forslag till direktiv om ett system för handel med 

utsläppsrätter inom gemenskapen ska försummelse av plikten att överlämna 

tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka de utsläpp som fastställts genom 

kontroll behandlas på ett stringent och samordnat sätt inom hela EU. Detta föreslås 

ske genom att böter införs för varje övertaligt ton. Böterna föreslås utgå med 100 

euro per ton eller med dubbla marknadspriset, beroende på vilket som är högre. 

Under perioden som föregår Kyotoprotokollets inledande period föreslås 

bötesbeloppet uppgå till det högre beloppet av 50 euro per ton eller dubbla 

marknadspriset per ton. Förutom att fastställa böter för övertaliga ton ska 

medlemsstaterna införa effektiva, rimliga och avskräckande sanktioner för brott mot 

direktivet.1 

12. Enligt skäl 5 är syftet med i direktiv 2003/87 att bidra till ett effektivare fullgörande 

av EU:s och dess medlemsstaters åtaganden enligt Kyotoprotokollet genom att 

skapa en effektiv europeisk marknad för utsläppsrätter för växthusgaser. 

1 KOM(2001)581 S.14. 



13. Enligt skäl 12 i direktiv 2003/87 bör medlemsstaterna föreskriva och tillämpa 

effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelser av direktivet. 

Medlemsstatemas skyldighet att införa regler om sådana påföljder återfinns i artikel 

16.1 i direktivet. 

14. I artikel 16.3 föreskrivs att medlemsstaterna ska införa en särskild avgift om 100 

euro per ton for överskridande utsläpp i de fall då en verksamhetsutövare senast den 

30 april vane år inte överlämnat tillräckligt antal utsläppsrätter för att täcka 

utsläppen under det förgående året. För perioden 1 januari 2005 - 31 december 2007 

föreskrivs i artikel 16.4 en lägre avgift om 40 ton per ton. 

15. Med hänsyn till utformningen av artikel 16 menar kommissionen att den allmänna 

regeln om sanktioner för brott mot direktivet återfinns i paragraf 1 medan 

bestämmelsen om avgift för överskridande utsläpp i paragraf 3 utgör lex specialis. 

Tills stöd för denna tes talar också att avgiftsbeloppets storlek angivits direkt i 

direktivet. 

16. Den avgift som fastställs för underlåtenhet att överlämna tillräckligt många 

utsläppsrätter utgör därför en sanktion som syftar till att säkerställa en likartad, 

effektiv och genomskinlig tillämpning av systemet för handel med utsläppsrätter i 

samtliga medlemsstater. Enligt kommissionens uppfattning innebär det att en avgift 

ska påföras oavsett om verksamhetsutövaren innehaft utsläppsrätter som motsvarar 

de faktiska utsläppen eller inte. 

17. Ett ytterligare skäl för en strikt bedömning av skyldigheten att i tid överlämna 

utsläppsrätter är att handeln med utsläppsrätter har skapat en marknad för sådana 

rätter. Det innebär att det kan förekomma ekonomiska incitament att kringgå eller 

manipulera systemet. Det skulle till exempel kunna förekomma att utsläppsrätter 

som inte överlämnas i rätt tid säljs för ett visst pris och att verksamhetsutövaren 

sedermera köper samma antal rätter till ett lägre pris. 

18. Vid denna bedömning bör uttrycket "de överskridande utsläppen" förstås så att det 

avser utsläppsrätter som inte anmälts i rätt tid (se punkt 23 i bilagan till Högsta 

domstolens protokoll). 

19. Vad beträffar proportionaliteten av den avgift som fastställts i artikel 16 menar 

kommissionen att lagstiftaren bedömt att en avgiftsnivå om 100 euro per ton är 
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erforderlig för att systemet med handeln med utsläppsrätter ska efterlevas så 

effektivt som möjligt. 

20. Såsom domstolen fastslagit i sin praxis innebär proportionalitetsprincipen att de 

åtgärder som föreskrivs i en gemenskapsbestämmelse måste vara ägnade att leda till 

att det eftersträvade målet uppnås och att de inte går utöver gränserna för vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål. Samtidigt måste EU-lagstiftaren ges ett 

vidsträckt utrymme för skönsmässig bedömning inom ett område där lagstiftaren 

ställs inför ekonomiska, politiska och sociala val och måste göra komplexa 

bedömningar. Inom ett sådant område kan därför en åtgärd endast förklaras ogiltig 

om den är uppenbart olämplig i förhållande till det mål som EU:s lagstiftare 

eftersträvar.2 Kommission vill hävda att systemet för handel med utsläppsrätter är 

just ett sådant politikområde. 

21. Inom ramen för det strikta ansvar som åvilar verksamhetsutövaren finns det enligt 

kommissionens uppfattning endast möjlighet att jämka eller efterge avgiften ifråga i 

fall av force majeure, även om en sådan möjlighet i och för sig inte föreskrivs i 

direktivet. Med hänsyn till att en verksamhetsutövare har fyra månader på sig att 

överlämna utsläppsrättema för det gångna året kan eventuella administrativa eller 

tekniska svårigheter i det nationella systemet för överlämnande av dessa rätter som 

uppstår vid en eller annan tidpunkt fram till den 30 april inte åberopas som en 

onormal eller oförutsedd vars följder inte kunnat undvikas trots 

verksamhetsutövarens iakttagande av all vederbörlig omsorg.3 

22. Med hänsyn till det ovan anförda menar kommissionens sammanfattningsvis att 

artiklarna 16.3 och 16.4 i direktiv 2003/87 ska tolkas så att en verksamhetsutövare 

är skyldig att betala en avgift oavsett orsaken till underlåtenheten att per den 30 april 

överlämna tillräckligt antal utsläppsrätter för att täcka föregående kalenderårs 

utsläpp. Avgiften bör därför således endast kunna efterges eller jämkas i fall av 

force majeure. 

Domstolens dom den 14 december 2004 i mål C-210/03, The Queenpå begäran av Swedish 
Match AB, Swedish Match UK Ltd mot Secretary of State for Health, REG 2004 s. 1-11893, 
punkterna 47 - 48 och där anförd rättspraxis. 

Se förstainstansrättens dom den 6 mars 2003 i förenade målen T-61/00 och T-62/00, 
Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) och Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) mot 
Europeiska L·mmissionen, REG 2003 s. 11-00635, punkten 74. 
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SLUTSATS 

Med hänsyn till det ovan anförda får kommissionen föreslå att den nationella 

domstolens frågor besvaras enligt följande. 

■ 

Artiklarna 16.3 och 16.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG 

av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för 

växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG 

ska tolkas så att en verksamhetsutövare är skyldig att betala en avgift oavsett 

orsaken till underlåtenheten att per den 30 april överlämna tillräckligt antal 

utsläppsrätter för att täcka föregående års utsläpp. Avgiften kan efterges eller 

jämkas endast i fall av force majeure. 

Eric WHITE Ken MIFSUD BONNICI 

Kommissionens ombud 




