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Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl -1 (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Enligt Europeiska rådets slutsatser av 

den 23 och 24 oktober 2014 om ramen för 

klimat- och energipolitiken fram till 2030 

blir ett välfungerande, reviderat 

utsläppshandelssystem med ett instrument 

för stabilisering av marknaden det 

huvudsakliga europeiska instrumentet för 

att uppnå unionens mål om en minskning 

av växthusgasutsläppen.  

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Skäl 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Mot bakgrund av behovet av att 

upprätthålla incitamenten i unionens 
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utsläppshandelssystem under 

förhandlingarna om Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2012/27/EU1a 

förklarade kommissionen att den kommer 

att undersöka olika alternativ, bland 

annat ett permanent innehållande av det 

nödvändiga antalet utsläppsrätter, för att 

så snart som möjligt vidta ytterligare 

strukturella åtgärder i syfte att stärka 

utsläppshandelssystemet under fas 3 och 

göra det effektivare. 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 

energieffektivitet, om ändring av 

direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU 

och om upphävande av direktiven 

2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 

14.11.2012, s. 1). 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Kommissionens rapport till 

Europaparlamentet och rådet om tillståndet 

för den europeiska koldioxidmarknaden 

20121 identifierade behovet av åtgärder för 

att rätta till strukturell obalans mellan 

tillgång och efterfrågan. Enligt 

konsekvensbedömningen för 2030 års 

klimat- och energipolitiska ram2 förväntas 

denna obalans fortsätta, och skulle inte 

åtgärdas tillräckligt genom en anpassning 

av den linjära utvecklingen till ett striktare 

mål inom denna ram. En ändring av den 

linjära faktorn ändrar bara taket gradvis. 

Överskottet skulle därmed också bara 

gradvis minska, och verksamheten på 

marknaden skulle behöva fortsätta under 

mer än ett decennium med ett överskott på 

runt 2 miljarder utsläppsrätter eller mer. 

För att komma till rätta med detta problem 

och göra EU:s utsläppshandelssystem mer 

(2) Kommissionens rapport till 

Europaparlamentet och rådet om tillståndet 

för den europeiska koldioxidmarknaden 

20121 identifierade behovet av åtgärder för 

att rätta till strukturell obalans mellan 

tillgång och efterfrågan. Enligt 

konsekvensbedömningen för 2030 års 

klimat- och energipolitiska ram2 förväntas 

denna obalans fortsätta, och skulle inte 

åtgärdas tillräckligt genom en anpassning 

av den linjära utvecklingen till ett striktare 

mål inom denna ram. Överskottet skulle 

därmed också bara gradvis minska, och 

verksamheten på marknaden skulle behöva 

fortsätta under mer än ett decennium med 

ett överskott på runt 2 miljarder 

utsläppsrätter eller mer. Detta skulle 

hindra utsläppshandelssystemet från att 

ge nödvändiga incitament för en 

kostnadseffektiv minskning av 
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motståndskraftigt mot obalanser bör en 

reserv för marknadsstabilitet upprättas. För 

att säkerställa rättslig säkerhet beträffande 

tillgången vid auktionerna under fas 3 och 

möjliggöra justering av ledtiderna när 

ändringarna införs bör reserven för 

marknadsstabilitet upprättas från och med 

fas 4 med start 2021. För att behålla så stor 

förutsägbarhet som möjligt bör klara regler 

införas för att tillföra utsläppsrätter till 

reserven och ta ut dem från reserven. När 

villkoren är uppfyllda, med början 2021, 

bör utsläppsrätter motsvarande 12 % av 

antalet utsläppsrätter i omlopp år x-2 

tillföras reserven. Ett motsvarande antal 

utsläppsrätter bör tas ut från reserven när 

det totala antalet utsläppsrätter i omlopp 

understiger 400 miljoner. 

koldioxidutsläppen. För att komma till 

rätta med detta problem och göra EU:s 

utsläppshandelssystem mer 

motståndskraftigt mot obalanser mellan 

tillgång och efterfrågan, och för att på så 

sätt korrigera ett fel i utformningen av 

systemet så att det kan fungera som en 

ordnad marknad med stabila och 

konkurrenskraftiga priser som avspeglar 

utsläppsrätternas verkliga värde, bör 

reserven för marknadsstabilitet upprättas 

under fas 3 för att de positiva effekterna 

av den ska bli märkbara redan före 

starten av fas 4 2021. Reserven för 

marknadsstabilitet bör också säkra 

synergieffekter med annan klimatpolitik, 

t.ex. politiken för förnybar energi och 

energieffektivitet. För att behålla så stor 

förutsägbarhet som möjligt bör klara regler 

införas för att tillföra utsläppsrätter till 

reserven och ta ut dem från reserven. När 

villkoren är uppfyllda, med början 2018, 

bör utsläppsrätter motsvarande 12 % av 

antalet utsläppsrätter i omlopp år x-1 

tillföras reserven. Ett motsvarande antal 

utsläppsrätter bör tas ut från reserven när 

det totala antalet utsläppsrätter i omlopp 

understiger 400 miljoner. 

____________________ ____________________ 

1 COM(2012) 652 final. 1 COM(2012) 652 final. 

2 Hänvisning. 2 Hänvisning. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Skäl 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Utöver upprättandet av reserven för 

marknadsstabilitet bör dessutom några 

konsekvensmässiga ändringar göras av 

direktiv 2003/87/EG för att säkerställa 

konsekvens och smidig funktion hos 

utsläppshandelssystemet. Framför allt kan 

tillämpningen av direktiv 2003/87/EG leda 

(3) Utöver upprättandet av reserven för 

marknadsstabilitet bör dessutom några 

konsekvensmässiga ändringar göras av 

direktiv 2003/87/EG för att säkerställa 

konsekvens och smidig funktion hos 

utsläppshandelssystemet. Framför allt kan 

tillämpningen av direktiv 2003/87/EG leda 
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till att stora volymer av utsläppsrätter 

auktioneras ut vid slutet av varje 

handelsperiod, vilket kan underminera 

stabiliteten på marknaden. För att undvika 

en situation med obalans på marknaden när 

det gäller tillgången på utsläppsrätter i 

slutet av en handelsperiod och i början av 

nästa, med möjliga splittrande effekter för 

marknaden, bör bestämmelser införas om 

att delar av en stor ökning av tillgången i 

slutet av en handelsperiod ska auktioneras 

ut under de två första åren av nästa 

period. 

till att stora volymer av utsläppsrätter 

auktioneras ut vid slutet av varje 

handelsperiod, vilket kan underminera 

stabiliteten på marknaden. För att undvika 

en situation med obalans på marknaden när 

det gäller tillgången på utsläppsrätter i 

slutet av en handelsperiod och i början av 

nästa, med möjliga splittrande effekter för 

marknaden, bör bestämmelser införas om 

att tillföra sådana utsläppsrätter till 

reserven för marknadsstabilitet i slutet av 

handelsperioden i fråga. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 3a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Kommissionens förordning (EU) 

nr 176/20141a medgav en 

”senareläggning” av 900 miljoner 

utsläppsrätter från åren 2014–2016 till 

åren 2019–2020 (slutet av fas 3 i 

utsläppshandelssystemet). Att auktionera 

ut dessa senarelagda utsläppsrätter 2019 

och 2020 skulle motverka syftet med det 

föreliggande förslaget om en reserv för 

marknadsstabilitet, vilket är ett minskat 

överskott av utsläppsrätter. De 

senarelagda utsläppsrätterna bör därför 

inte auktioneras ut utan i stället direkt 

tillföras reserven för marknadsstabilitet. 

 __________________ 

 1a Kommissionens förordning (EU) nr 

176/2014 av den 25 februari 2014 om 

ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 

särskilt i syfte att fastställa vilka volymer 

utsläppsrätter för växthusgaser som ska 

auktioneras ut 2013–2020 (EUT L 56, 

26.2.2014, s. 11). 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Skäl 3b (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3b) Det är viktigt att 

utsläppshandelssystemet skapar 

incitament för koldioxideffektiv tillväxt 

och att konkurrenskraften för de 

industrier i unionen som verkligen 

riskerar koldioxidläckage skyddas. Redan 

i Europaparlamentets resolution av den 

4 februari 2014 om handlingsplanen för 

en konkurrenskraftig och hållbar 

stålindustri i Europa betonades ”att 

kommissionen bör ta itu med frågan om 

koldioxidläckage mer konkret och i större 

detalj”.  Europeiska rådets slutsatser av 

den 23–24 oktober 2014 om ramen för 

klimat- och energipolitiken fram till 2030 

gav tydliga besked om fortsatt gratis 

tilldelning och fortsatta bestämmelser om 

koldioxidläckage efter 2020, och angav att 

”för att upprätthålla den internationella 

konkurrenskraften ska de mest effektiva 

anläggningarna inom dessa sektorer inte 

behöva bära otillbörliga 

koldioxidkostnader som leder till 

koldioxidläckage”. Proportionerliga 

åtgärder som avspeglar det rådande 

koldioxidpriset vid tidpunkten för 

införandet bör vidtas för att 

konkurrenskraften för de industrier som 

verkligen riskerar koldioxidläckage ska 

skyddas från negativa effekter och för att 

ytterligare kostnader för 

utsläppshandelssystemet vid de mest 

effektiva anläggningarna ska undvikas. 

Kommissionen bör se över direktiv 

2003/87/EG, och särskilt artikel 10a om 

detta. För att kunna förverkliga målet att 

bygga upp en inre marknad för energi bör 

denna översyn också innehålla 

harmoniserade åtgärder på unionsnivå 

som kompenserar för koldioxidkostnader 

som förs vidare till elpriserna. Dessa 

åtgärder bör skilja sig från den 
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nuvarande mekanismen som omfattas av 

reglerna om statligt stöd för att säkra 

likvärdiga förutsättningar.  

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Skäl 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Kommissionen bör se över hur reserven 

för marknadsstabilitet fungerar mot 

bakgrund av erfarenheterna av 

tillämpningen av den. Vid översynen av 

hur reserven för marknadsstabilitet 

fungerar bör man särskilt beakta huruvida 

reglerna för att tillföra utsläppsrätter till 

reserven är lämpliga med avseende på 

syftet, nämligen att rätta till strukturell 

obalans mellan tillgång och efterfrågan. 

(4) Kommissionen bör, inom tre år efter 

startdatumet för reserven för 

marknadsstabilitet, se över hur reserven 

för marknadsstabilitet fungerar mot 

bakgrund av erfarenheterna av 

tillämpningen av den. Vid översynen av 

hur reserven för marknadsstabilitet 

fungerar bör man särskilt beakta huruvida 

reglerna för att tillföra och ta ut 

utsläppsrätter till och från reserven är 

lämpliga med avseende på syftet, nämligen 

att rätta till strukturell obalans mellan 

tillgång och efterfrågan. I översynen bör 

man även undersöka hur reserven för 

marknadsstabilitet påverkar unionens 

industriella konkurrenskraft och risken 

för koldioxidläckage.  

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Skäl 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Artiklarna 10 och 13.2 i direktiv 

2003/87/EG bör därför ändras i enlighet 

med detta. 

(5) Direktiv 2003/87/EG bör ändras i 

enlighet med detta. 

Motivering 

Det finns inget behov av att hänvisa till specifika artiklar som ska ändras. 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En reserv för marknadsstabilitet ska 

upprättas, och vara i drift från och med den 

1 januari 2021. 

1. En reserv för marknadsstabilitet ska 

upprättas 2018, och vara i drift från och 

med den 31 december 2018. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska se till att de 

utsläppsrätter som senarelagts i enlighet 

med kommissionens förordning (EU) nr 

176/20141a direkt tillförs reserven för 

marknadsstabilitet. 

 __________________ 

 1a Kommissionens förordning (EU) nr 

176/2014 av den 25 februari 2014 om 

ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 

särskilt i syfte att fastställa vilka volymer 

utsläppsrätter för växthusgaser som ska 

auktioneras ut 2013–2020 (EUT L 56, 

26.2.2014, s. 11). 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1b (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. De utsläppsrätter som finns kvar i nya 

deltagares reserv vid slutet av 

handelsperioden och de utsläppsrätter 

som inte fördelats till följd av nedläggning 

eller i enlighet med undantaget för 
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modernisering av elsektorn ska betraktas 

som ”icke tilldelade utsläppsrätter”. Alla 

sådana icke tilldelade utsläppsrätter ska 

inte auktioneras ut i slutet av den tredje 

handelsperioden, utan i stället direkt 

tillföras reserven för marknadsstabilitet. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska offentliggöra det 

totala antalet utsläppsrätter i omlopp varje 

år, senast den 15 maj påföljande år. Det 

totala antalet utsläppsrätter i omlopp år x 

ska motsvara det kumulativa antalet 

utsläppsrätter som utfärdats under perioden 

sedan den 1 januari 2008, inbegripet det 

antal som utfärdats i enlighet med artikel 

13.2 i direktiv 2003/87/EG under den 

perioden samt rätt att utnyttja 

internationella reduktionsenheter som 

tillämpats av anläggningar som omfattas av 

EU:s utsläppshandelssystem för utsläpp till 

och med den 31 december år x, minus det 

kumulativa antal ton kontrollerade utsläpp 

från anläggningar som omfattas av EU:s 

utsläppshandelssystem mellan den 1 

januari 2008 och den 31 december år x, 

utsläppsrätter som annullerats i enlighet 

med artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG och 

antalet utsläppsrätter i reserven. Utsläpp 

under treårsperioden 2005–2007, samt 

utsläppsrätter som utfärdats för sådana 

utsläpp, ska inte beaktas. Det första 

offentliggörandet ska ske senast den 

15 maj 2017. 

2. Kommissionen ska offentliggöra det 

totala antalet utsläppsrätter i omlopp varje 

år, senast den 15 maj påföljande år. Det 

totala antalet utsläppsrätter i omlopp år x 

ska motsvara det kumulativa antalet 

utsläppsrätter som utfärdats under perioden 

sedan den 1 januari 2008, inbegripet det 

antal som utfärdats i enlighet med artikel 

13.2 i direktiv 2003/87/EG under den 

perioden samt rätt att utnyttja 

internationella reduktionsenheter som 

tillämpats av anläggningar som omfattas av 

EU:s utsläppshandelssystem för utsläpp till 

och med den 31 december år x, minus det 

kumulativa antal ton kontrollerade utsläpp 

från anläggningar som omfattas av EU:s 

utsläppshandelssystem mellan den 1 

januari 2008 och den 31 december år x, 

utsläppsrätter som annullerats i enlighet 

med artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG och 

antalet utsläppsrätter i reserven. Utsläpp 

under treårsperioden 2005–2007, samt 

utsläppsrätter som utfärdats för sådana 

utsläpp, ska inte beaktas. Det första 

offentliggörandet ska ske senast den 

15 maj 2016. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 3 

 



 

 

 PE559.011/ 9 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Varje år med början 2021 ska ett antal 

utsläppsrätter motsvarande 12 % av det 

totala antalet utsläppsrätter i omlopp år x-2, 

enligt vad som offentliggjorts i maj år x-1, 

tillföras reserven, såvida inte detta antal 

utsläppsrätter att tillföra reserven skulle 

understiga 100 miljoner. 

3. I enlighet med artikel 1.1 om ett 

genomförande i god tid när reserven har 

upprättats ska ett antal utsläppsrätter 

motsvarande 12 % av det totala antalet 

utsläppsrätter i omlopp år x-1, enligt vad 

som offentliggjorts i maj år x, tillföras 

reserven utan onödigt dröjsmål, såvida 

inte detta antal utsläppsrätter att tillföra 

reserven skulle understiga 100 miljoner. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – stycke 1 - led 2 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 1  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1. Från och med 2021 ska 

medlemsstaterna auktionera ut alla 

utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 

enlighet med artiklarna 10a och 10c, och 

som inte tillförs den reserv för 

marknadsstabilitet som upprättas genom 

Europaparlamentets och rådets beslut 

[komplettera med beslut nr.](*).” 

”1. Från och med 2018 ska 

medlemsstaterna auktionera ut alla 

utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 

enlighet med artiklarna 10a och 10c, och 

som inte tillförs den reserv för 

marknadsstabilitet som upprättas genom 

Europaparlamentets och rådets beslut 

[komplettera med beslut nr.](*).” 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – stycke 1 - led 3 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 1a  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1a. Om volymen på de utsläppsrätter som 

ska auktioneras ut av medlemsstaterna 

under det sista året av varje period som 

avses i artikel 13.1 överstiger den 

förväntade genomsnittliga 

auktionsvolymen för den påföljande 

periodens två första år före tillämpningen 

”1a. De utsläppsrätter som finns kvar i nya 

deltagares reserv vid slutet av 

handelsperioden och de utsläppsrätter 

som inte fördelats till följd av nedläggning 

eller i enlighet med undantaget för 

modernisering av elsektorn ska betraktas 

som ”icke tilldelade utsläppsrätter”. Alla 
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av artikel 1.3 i beslut [komplettera med 

beslut nr.] med mer än 30 % ska två 

tredjedelar av skillnaden mellan 

volymerna räknas av från 

auktionsvolymerna under periodens sista 

år och adderas med lika stora delar till de 

volymer som medlemsstaterna ska 

auktionera ut under den följande 

periodens två första år.” 

sådana icke tilldelade utsläppsrätter ska 

direkt tillföras reserven för 

marknadsstabilitet.  

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – stycke 1 - led 3a (nytt) 

Direktiv 2003/887/EG 

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen  

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 3a. I artikel 10.3 ska inledningen i första 

stycket ersättas med följande: 

”3. Medlemsstaterna ska besluta om hur 

inkomsterna från auktionering av 

utsläppsrätter ska användas. Minst 50 % av 

inkomsterna från auktioneringen av 

utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla 

däri ingående inkomster från auktionering 

enligt punkt 2 b och c, eller ett ekonomiskt 

värde motsvarande dessa inkomster, bör 

användas för ett eller flera av följande 

syften:" 

”3. Medlemsstaterna ska besluta om hur 

inkomsterna från auktionering av 

utsläppsrätter ska användas. Minst 50 % av 

inkomsterna från auktioneringen av 

utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla 

däri ingående inkomster från auktionering 

enligt punkt 2 b och c, eller ett ekonomiskt 

värde motsvarande dessa inkomster, ska 

användas för ett eller flera av följande 

syften: 

Motivering 

En mer precis skyldighet om hur inkomsterna från auktioneringen ska användas kommer att 

förhindra att dessa medel används till länders budgetunderskott. Inkomsterna från 

auktioneringen kommer då att verkligen användas för att hantera klimatförändringar och 

stödja EU:s övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp i enlighet med principerna i 

klimat- och energipaketet från 2008. 
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Ändringsförslag  17 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – stycke 1 - led 3b (nytt)  

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. I artikel 10.4 ska följande stycke 

införas efter första stycket: 

 ”När kommissionen har gjort den 

anpassning som avses i första stycket ska 

ett antal utsläppsrätter som motsvarar 

ökningen av utsläppsrätter under 2019 

och 2020 i enlighet med bilaga IV till 

kommissionens förordning (EU) nr 

1031/2010* tillföras den reserv för 

marknadsstabilitet som upprättas genom 

beslut [komplettera med beslut nr].” 

 _______________ 

 * Kommissionens förordning (EU) 

nr 1031/2010 av den 12 november 2010 

om tidsschema, administration och andra 

aspekter av auktionering av utsläppsrätter 

för växthusgaser i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/87/EG om ett system för handel med 

utsläppsrätter för växthusgaser inom 

gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, 

s. 1).” 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – stycke 1 - led 3c (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3c. I artikel 10a.8 ska följande stycke 

införas efter andra stycket: 

 ”300 miljoner utsläppsrätter ska gradvis 

göras tillgängliga från startdatumet för 

reserven för marknadsstabilitet som 

upprättas genom beslut [komplettera med 
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beslut nr.] fram till den 31 december 

2025, i enlighet med denna punkt och för 

banbrytande industriella 

innovationsprojekt i de sektorer som 

anges i bilaga I till detta direktiv på 

grundval av objektiva och öppna kriterier 

som avses i denna punkt. Dessa 

300 miljoner utsläppsrätter ska tas från de 

icke tilldelade utsläppsrätterna, enligt 

definitionen i artikel 1.1b i beslut 

[komplettera med beslut nr.].” 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till beslut 

Artikel 2a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Översyn av direktiv 2003/87/EG 

 Senast den ...+ ska kommissionen se över 

direktiv 2003/87/EG, för att effektivt 

skydda konkurrenskraften för de av 

unionens industrier som verkligen 

riskerar koldioxidläckage, och införa en 

mer korrekt tilldelning av utsläppsrätter 

samt skapa incitament för en 

koldioxideffektiv tillväxt utan att bidra till 

ett överskott av utsläppsrätter.  

Kommissionen ska beakta Europeiska 

rådets slutsatser av den 23–24 oktober 

2014, särskilt avseende bestämmelser om 

koldioxidläckage och fortsatt gratis 

tilldelning av utsläppsrätter, som bättre 

speglar förändrade produktionsnivåer och 

skapar incitament för bästa möjliga 

effektivitet. Kommissionen ska också 

överväga en EU-gemensam mekanism för 

att kompensera för indirekta 

koldioxidkostnader som följer av detta 

direktiv så att lika förutsättningar skapas 

på global nivå och unionsnivå. Om så är 

möjligt ska kommissionen, i enlighet med 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 

lägga fram ett förslag till 
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Europaparlamentet och rådet.  

 ________________ 

 + EUT: Vänligen inför datum: Vänligen 

inför datum sex månader efter 

ikraftträdandet av detta beslut. 
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Förslag till beslut 

Artikel 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast den 31 december 2026 ska 

kommissionen, på grundval av en analys av 

den europeiska koldioxidmarknadens 

funktion, göra en översyn av reserven för 

marknadsstabilitet och, om så är lämpligt, 

lägga fram ett förslag till 

Europaparlamentet och rådet. Översynen 

ska i synnerhet uppmärksamma 

procenttalet för fastställandet av antalet 

utsläppsrätter som ska tillföras reserven 

enligt artikel 1.3 och det numeriska värdet 

för tröskeln för det totala antalet 

utsläppsrätter i omlopp som fastställs i 

artikel 1.4. 

Inom tre år efter startdatumet för 

reserven för marknadsstabilitet ska 

kommissionen, på grundval av en analys av 

den europeiska koldioxidmarknadens 

funktion, göra en översyn av reserven för 

marknadsstabilitet och, om så är lämpligt, 

lägga fram ett förslag till 

Europaparlamentet och rådet. Översynen 

ska i synnerhet uppmärksamma 

procenttalet för fastställandet av antalet 

utsläppsrätter som ska tillföras reserven 

enligt artikel 1.3 och det numeriska värdet 

för tröskeln för det totala antalet 

utsläppsrätter i omlopp som fastställs i 

artikel 1.4. I sin översyn ska 

kommissionen även undersöka hur 

reserven för marknadsstabilitet påverkar 

konkurrenskraften för europeiska 

industrier som löper risk för 

koldioxidläckage. En periodisk översyn av 

parametrarna för reserven för 

marknadsstabilitet, två år före 

inledningen av varje ny fas, är nödvändig 

för att se till att dessa fortfarande är 

tillämpliga samtidigt som förutsebarheten 

för marknaden bevaras. 

 

 

 


