
PR\1017286SV.doc PE527.992v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

j

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2013/0376(NLE)

29.1.2014

***
FÖRSLAG TILL 
REKOMMENDATION

om förslaget till rådets beslut om ingående av Dohaändringen av 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för 
detta
(COM(2013)0768 – C7-0000 – 2013/0376(NLE))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Vladimir Urutchev



PE527.992v02-00 2/11 PR\1017286SV.doc

SV

PR_NLE-AP_art90

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)



PR\1017286SV.doc 3/11 PE527.992v02-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ......................................................................................................................6



PE527.992v02-00 4/11 PR\1017286SV.doc

SV



PR\1017286SV.doc 5/11 PE527.992v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till 
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt 
fullgörande av åtaganden inom ramen för detta
(COM(2013)0768 – C7-0000 – 2013/0376(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2013)0768),

– med beaktande av den ändring av Kyotoprotokollet som antogs vid partskonferensens 
åttonde session i dess funktion som möte mellan parterna i Kyotoprotokollet, vilken ägde 
rum i Doha i Qatar i december 2012 (Dohaändringen av Kyotoprotokollet),

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 
jämförd med artikel 218.6 a, 

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0000/2013),

– med beaktande av artikel 81.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0000/2014).

1. Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.
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MOTIVERING

Om förslaget till rådets beslut om ingående av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till 
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av 
åtaganden inom ramen för detta.

Inledning

Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar 
undertecknades 1997 och innehöll internationellt bindande utsläppsminskningsmål. EU 
ratificerade protokollet 2002 och uppgav att unionen och dess vid denna tidpunkt 
femton medlemsstater skulle använda bestämmelsen för att fullgöra EU:s utsläppsåtaganden 
gemensamt. Europeiska unionen och dess medlemsstater var därmed gemensamt ansvariga 
enligt Kyotoprotokollets efterlevnadsmekanism för att fullgöra åtagandet att minska sina 
kollektiva växthusgasutsläpp under den första perioden (2008–2012) till 8 procent under 
1990 års nivåer.

Rådet enades i sina slutsatser av den 9 mars 2012 om att föreslå ett gemensamt kvantifierat 
åtagande om en utsläppsminskning på 20 procent för unionen för Kyotoprotokollets 
andra åtagandeperiod.

Medlemsstaterna agerade i enlighet med rådets ståndpunkt vid klimatkonferensen i Doha i 
december 2012, där de 192 parterna i Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar antog en ändring av protokollet.

Genom Dohaändringen fastställs en andra åtagandeperiod inom ramen för Kyotoprotokollet, 
med rättsligt bindande åtaganden om utsläppsminskningar. Denna period börjar den 
1 januari 2013 och slutar den 31 december 2020. Europeiska unionen, dess medlemsstater och 
Island åtar sig att begränsa sina genomsnittliga årliga växthusgasutsläpp för åren 2013–2020 
till 80 procent av basårsutsläppen (i de flesta fallen 1990).

Parallellt med detta medför Dohaändringen ytterligare tre ändringar av Kyotoprotokollet som 
ska genomföras under den andra åtagandeperioden. Dessa ändringar gäller för det 
första tillägg av en ny gas (kvävetrifluorid), för det andra en ambitionsmekanism med ett 
förenklat förfarande som gör det möjligt för en part att anpassa sitt åtagande genom att höja 
sin ambitionsnivå under en åtagandeperiod och för det tredje en bestämmelse som innebär att 
en parts mål anpassas automatiskt för att förhindra en ökning av utsläppen under 
perioden 2013–2020 så att de inte överstiger de genomsnittliga utsläppen för åren 2008–2010.

Dohaändringen måste godtas av parterna i Kyotoprotokollet och träder i kraft först efter den 
dag då konventionens depositarie har mottagit ett godtagandeinstrument från minst 
tre fjärdedelar av parterna i Kyotoprotokollet.

Det är därför nödvändigt att ratificeringen av Dohaändringen genomförs i god tid av EU, dess 
medlemsstater och Island.
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Mål 

Förslaget till rådets beslut ger en grund för Europeiska unionens ingående av Dohaändringen 
och fastställer villkoren för gemensamt fullgörande av de åtaganden som gjorts av 
Europeiska unionen, dess medlemsstater och Island. 

I förslaget 

 bekräftas att Europeiska unionen och dess medlemsstater ska fullgöra sina åtaganden 
gemensamt och tillsammans med Island (artikel 2),

 klargörs ansvaret för att lämna rapporter för att underlätta beräkningen av tilldelade 
mängder för kommissionen och medlemsstaterna (artikel 3), 

 finns bestämmelser om ansvaret för att deponera godtagandeinstrumentet för 
Dohaändringen hos Förenta nationerna (artikel 4), samt om den gemensamma 
deponeringen av godtagandeinstrumenten (artikel 5.1), 

 krävs att medlemsstaterna vidtar de åtgärder som behövs för att slutföra sina nationella 
ratificeringsförfaranden senast den 16 februari 2015, så långt som detta är möjligt 
(artikel 5.2) och att de senast den 15 september 2014 underrättar kommissionen om 
planerat datum för slutförande av de nödvändiga förfarandena (artikel 5.3).

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för det aktuella förslaget till rådets beslut är artikel 192.1 jämförd med 
artikel 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

Europaparlamentet ger sitt godkännande.

Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden välkomnar utkastet till kommissionens förslag till rådets beslut om ingående 
av Dohaändringen av Kyotoprotokollet och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen 
för detta. Han anser att förslaget innehåller de nödvändiga grunderna för 
Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands ingående av Dohaändringen.

Föredraganden vill lyfta fram följande viktiga aspekter:

Överenskommelsen om gemensamt fullgörande 

Föredraganden påminner om att klimat- och energipaketet som antogs 2009, i synnerhet 
EU:s utsläppshandelssystem och ansvarsfördelningsbeslutet, innebär att EU och dess 
medlemsstater redan genomför en utsläppsminskning på 20 procent fram till 2020. Faktum 
var att detta gjorde det möjligt för dem att komma överens om att genomföra sina åtaganden 
för den andra perioden enligt Kyotoprotokollet. Föredraganden vill i detta sammanhang 
understryka att förslaget inte förändrar medlemsstaternas lagstiftningsenliga mål eller 
skyldigheter enligt klimat- och energipaketet från 2009.
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Enligt Kyotoprotokollet krävs att parter i en överenskommelse om gemensamt fullgörande 
tillsammans med sina ratificeringsinstrument fastställer och meddelar de utsläppsnivåer som 
tilldelats varje part i överenskommelsen (artikel 4.1 i Kyotoprotokollet).

De utsläppsnivåer som tilldelats varje medlemsstat (och Island) fastställs i tabell 1 i bilaga I 
till förslaget till rådets beslut. Dessa utsläppsnivåer, uttryckta i ton koldioxidekvivalenter, 
motsvarar summan av de årliga utsläppstilldelningarna för åren 2013–2020 för varje 
medlemsstat, grundat på ansvarsfördelningsbeslutet (beslut 2009/406/EG). De omfattar alla 
utsläpp från källor och upptag i sänkor som omfattas av Kyotoprotokollet på varje 
medlemsstats territorium, med undantag för källor som ingår i EU:s utsläppshandelssystem.
De exakta siffrorna för årlig utsläppstilldelning fastställs i kommissionens 
beslut 2013/162/EU av den 26 mars 2013 och kommissionens 
genomförandebeslut 2013/634/EU av den 31 oktober 2013.

EU:s utsläppsnivå/tilldelade mängd omfattar utsläpp i medlemsstaterna och på Island från 
källor som ingår i EU:s utsläppshandelssystem och som också omfattas av Kyotoprotokollet.

I kommissionens förslag fastställs inte någon absolut siffra för EU:s tilldelade mängd. I stället 
ställs ett krav på att denna mängd ska räknas ut som skillnaden mellan den gemensamt 
tilldelade mängden för EU, dess medlemsstater och Island och summan av medlemsstaternas 
och Islands tilldelade mängder. Detta innebär att riskerna med ovissheten om den gemensamt 
tilldelade mängdens sammanlagda storlek enbart berör EU:s tilldelade mängd, inte enskilda 
medlemsstaters tilldelade mängder. Denna risk uppkommer genom att den gemensamt 
tilldelade mängden avgörs först i rapporten för att underlätta beräkningen av den gemensamt 
tilldelade mängden och kan komma att justeras efter att denna rapport har granskats av
FN:s expertgrupper. 

Detta innebär också att om de sammanlagda kombinerade utsläppsminskningarna enligt 
överenskommelsen inte skulle uppnås, är varje part i överenskommelsen ansvarig för den 
utsläppsnivå som tilldelats denna part i överenskommelsen om gemensamt fullgörande 
(artikel 4.6 i Kyotoprotokollet).

Föredraganden anser emellertid att de inbyggda efterlevnadsförfarandena inom 
EU:s utsläppshandelssystem, Kyotoprotokollets marknadsbaserade mekanismer och 
möjligheten att använda överskott från den första åtagandeperioden kommer att bidra till att 
göra det extremt osannolikt att EU inte kan efterleva kraven.

Tredjeländer som deltar i eller är sammankopplade med EU:s utsläppshandelssystem

Även om Island inte är en EU-medlemsstat deltar landet i EU:s utsläppshandelssystem och 
har för avsikt att fullgöra sitt åtagande under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 
gemensamt med EU och dess medlemsstater. De rättigheter och skyldigheter som gäller 
medlemsstater i det gemensamma fullgörandet behöver göras tillämpliga för Island genom 
EU-lagstiftning och genom det nya avtal mellan EU, samtliga medlemsstater och Island som 
kommissionen fick i uppdrag att förhandla fram.

Att tredjeländer som inte ingår i överenskommelsen om gemensamt fullgörande 
(Liechtenstein, Norge) deltar i EU:s utsläppshandelssystem påverkar inte det gemensamma 
fullgörandet mellan EU, dess medlemsstater och Island. När det behövs en nettoavräkning av 
enheter enligt Kyotoprotokollet som stämmer överens med överföringar av utsläppsrätter 
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mellan dessa länder och EU, skulle relevanta tekniska detaljer behöva fastställas och 
tillämpas.

För tredjeländer som är sammankopplade med EU:s utsläppshandelssystem men som inte 
deltar i det gemensamma fullgörandet (Schweiz och möjligen andra) behöver alla detaljer som 
rör nettoavräkning av enheter enligt Kyotoprotokollet till följd av nettohandel med 
utsläppsrätter mellan EU och ett tredjeland fastställas i sammankopplingsavtalet mellan EU 
och detta tredjeland.

Rapporterings- och redovisningskrav

Under den andra åtagandeperioden i Kyotoprotokollet måste varje part lämna en rapport för 
att underlätta beräkningen av sin tilldelade mängd och visa att den kan redovisa sina utsläpp 
och sin tilldelade mängd (den inledande rapporten). Detaljerade krav för inledande rapporter 
fastställs i beslut 2/CMP.8.

Enligt förslaget till ratificeringsbeslut ska en gemensam inledande rapport för EU, dess 
medlemsstater och Island utarbetas av kommissionen, och varje medlemsstat och Island ska 
lämna enskilda inledande rapporter. Den gemensamma inledande rapporten bör innehålla de 
uppgifter som krävs i samband med det gemensamma åtagandet, som ligger till grund för 
beräkningen av den gemensamt tilldelade mängden, och fastställa EU:s tilldelade mängd. 

Alla inledande rapporter granskas av expertgrupper på internationell nivå, men de tilldelade 
mängderna för medlemsstaterna och Island justeras inte vid granskningen av deras respektive 
inledande rapporter. 

Förslaget till ratificeringsbeslut bygger på antagandet att EU och dess medlemsstater kommer 
att fortsätta lämna in enskilda nationella inventeringar av växthusgaser samt nationella 
meddelanden i enlighet med internationellt överenskomna rapporteringskrav som genomförts 
i EU-lagstiftningen genom artikel 7 i förordningen om mekanismen för övervakning och 
rapportering. 

Medlemsstaterna bör i enlighet med kraven rapportera vilken andel av deras sammanlagda 
nationella utsläpp som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem för att se till att enbart utsläpp 
från sektorer utanför EU:s utsläppshandelssystem i respektive medlemsstat eller på Island tas 
med i beräkningen vid efterlevnadsbedömningen. EU fortsätter att rapportera den fullständiga 
inventeringen av växthusgaser för EU och dess medlemsstater, i enlighet med bestämmelserna 
i Kyotoprotokollet. 

De relevanta internationella bestämmelserna för redovisningen av utsläpp och framsteg på 
vägen mot att uppnå åtagandena för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod överenskoms i 
sak, även om de inte formellt antogs, i Warszawa i november 2013. De bör antas formellt vid 
nästa klimatkonferens i Lima i december 2014. I Warszawa förklarade Europeiska unionen 
och alla övriga parter med åtaganden under den andra åtagandeperioden i Kyotoprotokollet att 
de anser den i sak överenskomna delen av dessa internationella bestämmelser som 
färdigbehandlad och att de kommer att införliva dessa bestämmelser i sin nationella 
lagstiftning. 

Föredraganden anser att det är viktigt att understryka att det formella inlämnandet av 
ratificeringsinstrument för EU, dess medlemsstater och Island till FN i vilket fall bör äga rum 
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efter klimatkonferensen i Lima i slutet av 2014 och därmed först efter det planerade formella 
antagandet av redovisningsbestämmelserna. Detta gör det möjligt för EU att på nytt överväga 
sina ratificeringsalternativ om den nuvarande överenskommelsen i sak om 
redovisningsbestämmelserna skulle omförhandlas på ett sätt som påverkar överenskommelsen 
om gemensamt fullgörande.

Överflyttning, del av förtjänsten och Kyotoprotokollets marknadsmekanismer 

Förslaget till rådets beslut innehåller inga specifika bestämmelser om det tekniska 
genomförandet av Kyotoprotokollet genom hantering av enheter i unionens och dess 
medlemsstaters registersystem under den andra åtagandeperioden. I detta avseende utgår man 
i det föreslagna ratificeringsbeslutet från att de överenskommelser som uppnåddes i Doha i 
december 2012 om överflyttning av överskottsmängder från den första åtagandeperioden, 
utfärdande av utsläppsminskningsenheter inom marknadsmekanismerna och internationell 
överföring av tilldelade utsläppsenheter bör tillämpas och utnyttjas av parterna därefter. Det är 
också uppenbart att nödvändiga tekniska bestämmelser måste utarbetas och antas för att 
säkerställa en konsekvent tillämpning av bestämmelserna i Kyotoprotokollet på EU-nivå och 
medlemsstatsnivå.

Det föreslagna ratificeringsbeslutet bygger också på antagandet att varje part i 
överenskommelsen om gemensamt fullgörande är ansvarig för att fastställa och behålla sin 
egen rätt att delta i transaktioner enligt Kyotoprotokollet som rör dess nationella register, i 
enlighet med bestämmelserna i Kyotoprotokollet. För medlemsstater som ännu inte fastställt 
sin rätt att delta innebär detta att de inte kan delta i transaktioner enligt Kyotoprotokollet i sitt 
register förrän denna rätt har fastställts. Överföringar av internationella krediter i 
efterlevnadssyfte inom EU:s utsläppshandelssystem görs i EU:s register enligt 
Kyotoprotokollet och omfattas därmed av EU:s rätt att delta.

Ambitionsmekanismen i Kyotoprotokollet

I bilagan till förslaget till rådets ratificeringsbeslut klargörs att varje part i överenskommelsen 
om gemensamt fullgörande får höja sin ambitionsnivå genom att annullera enheter enligt 
Kyotoprotokollet. Där krävs också att alla förslag enligt artikel 3.1b och 3.1c i protokollet ska 
läggas fram gemensamt.

Enligt kommissionens förslag får varje medlemsstat ensidigt höja sin ambitionsnivå genom 
frivillig annullering av enheter enligt Kyotoprotokollet. Alla eventuella formella höjningar av 
EU:s mål, liksom ändringar i överenskommelsen om gemensamt fullgörande till följd av 
detta, ska emellertid beslutas gemensamt. Förfarandena för att göra en sådan formell ändring 
fastställs inte i kommissionens förslag. Beslut om dessa förfaranden kommer att behöva fattas 
i samband med eventuella beslut om att höja EU:s mål.

Slutsatser

Föredraganden anser att ratificeringsbeslutet om ingående av Dohaändringen av 
Kyotoprotokollet och gemensamt fullgörande av åtaganden för Europeiska unionen kommer 
att utgöra ett kraftfullt budskap om EU:s och dess medlemsstaters insatser och ledarskap när 
det gäller att åtgärda klimatförändringar på internationell nivå. 
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Därför uppfattar föredraganden Dohaändringens formella ikraftträdande som ett prioriterat 
mål för Europeiska unionen, eftersom Kyotoprotokollet utgör ett avgörande bidrag till de 
globala insatserna för att hantera klimatförändringar. 

Föredraganden uppmanar också rådet att vidta de nödvändiga åtgärderna för att färdigställa 
sin ståndpunkt om ratificeringen av Dohaändringen så snart som möjligt, så att de nationella 
ratificeringsprocesserna i medlemsstaterna kan äga rum senast hösten 2014 och 
medlemsstaterna tillsammans med EU kan deponera godtagandeinstrumenten i god tid före 
klimatförändringskonferensen i Paris 2015.

Mot bakgrund av de ovannämnda omständigheterna föreslår föredraganden att det ansvariga 
utskottet och Europaparlamentet godkänner utkastet till kommissionens förslag till rådets 
beslut utan onödiga dröjsmål och senast vid slutet av den innevarande valperioden för 
parlamentet. 


