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B9-0338/2022

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 9 mars 
2022 om ändring av delegerad förordning (EU) 2021/2139 vad gäller ekonomiska 
verksamheter inom vissa energisektorer och delegerad förordning (EU) 2021/2178 vad 
gäller särskilda offentliga upplysningar för dessa ekonomiska verksamheter 
(C(2022)00631 – 2022/2594(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning av den 9 mars 2022 om 
ändring av delegerad förordning (EU) 2021/2139 vad gäller ekonomiska 
verksamheter inom vissa energisektorer och delegerad förordning (EU) 2021/2178 
vad gäller särskilda offentliga upplysningar för dessa ekonomiska verksamheter 
(C(2022)00631),

– med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och Kyotoprotokollet till denna,

– med beaktande av Parisavtalet1, som antogs den 12 december 2015 vid den 
21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP21), särskilt 
artikel 2.1 c,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 
18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/20882, särskilt artiklarna 8.4, 10.3, 11.3 och 23.6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av den 
30 juni 2021 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av 
förordningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag)3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/591 av den 6 april 
2022 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 20304,

– med beaktande av svaret från plattformen för hållbar finansiering av den 21 januari 
20225 på kommissionens delegerade förordning enligt artiklarna 10.4 och 11.4 i 
förordning (EU) 2020/852,

– med beaktande av uttalandet från ordföranden för plattformen för hållbar finansiering av 
den 3 februari 2022,

1 EUT L 282, 19.10.2016, s. 4.
2 EUT L 198, 22.6.2020, s. 13.
3 EUT L 243, 9.7.2021, s. 1.
4 EUT L 114, 12.4.2022, s. 22. 
5 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-
sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
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– med beaktande av slutrapporten från plattformen för hållbar finansiering från mars 2022 
om möjligheterna till utvidgning av taxonomin till stöd för en hållbar omställning6, 

– med beaktande av artikel 111.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi 
och valutafrågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, i enlighet 
med artikel 58 i arbetsordningen,

– med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och av följande skäl:

A. I förordning (EU) 2020/852 fastställs kriterier för att avgöra huruvida en ekonomisk 
verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar i syfte att fastställa i vilken grad en 
investering är miljömässigt hållbar.

B. I artikel 3 i förordning (EU) 2020/852 fastställs fyra kumulativa villkor för att en 
ekonomisk verksamhet ska betraktas som miljömässigt hållbar, nämligen att den 
ekonomiska verksamheten bidrar väsentligt till ett eller flera av miljömålen i artikel 9 
i enlighet med artiklarna 10–16, inte orsakar betydande skada för något av miljömålen 
i artikel 9 i enlighet med artikel 17, utförs i överensstämmelse med de 
minimiskyddsåtgärder som fastställs i artikel 18, och överensstämmer med de tekniska 
granskningskriterier som har fastställts av kommissionen i enlighet med artikel 10.3, 
11.3, 13.2, 14.2 eller 15.2.

C. I artikel 10 i förordning (EU) 2020/852 skiljer man mellan ekonomisk verksamhet som 
anses väsentligt bidra till begränsningen av klimatförändringar på olika sätt enligt punkt 
1, och ekonomisk verksamhet enligt punkt 2, för vilken det inte finns något tekniskt och 
ekonomiskt genomförbart koldioxidsnålt alternativ, och som anses väsentligt bidra till 
begränsningen av klimatförändringar om de utgör ett stöd för omställningen till en 
klimatneutral ekonomi som är förenligt med en bana för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå, och om dessa verksamheter 
medför växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda inom sektorn eller 
branschen, inte hindrar utvecklingen och användningen av koldioxidsnåla alternativ, 
och inte leder till en inlåsning av koldioxidintensiva tillgångar med beaktande av dessa 
tillgångars ekonomiska livslängd.

D. Enligt artikel 19.1 i i förordning (EU) 2020/852 ska de tekniska granskningskriterierna 
ta hänsyn till de potentiella marknadseffekter som omställningen till en mer hållbar 
ekonomi medför, inbegripet risken för att vissa tillgångar blir strandade som en följd av 
en sådan omställning, liksom risken för att skapa inkonsekventa incitament för hållbara 
investeringar.

E. Enligt artiklarna 23.4 och 23.5 i förordning (EU) 2020/852 ska kommissionen samla in 
all nödvändig expertis före antagandet och under utarbetandet av delegerade akter som 
fastställer de tekniska granskningskriterierna, agera i enlighet med de principer och 
förfaranden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre 

6 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-
sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
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lagstiftning7 och samtidigt delge Europaparlamentet och rådet när den antar en 
delegerad akt.

F. Enligt punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre 
lagstiftning ska kommissionen genomföra konsekvensbedömningar av sina delegerade 
akter som förväntas ha betydande ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenser, 
och de slutliga resultaten av konsekvensbedömningarna ska göras tillgängliga för 
Europaparlamentet, rådet och de nationella parlamenten och offentliggöras vid 
antagandet av den delegerade akten.

G. I riktlinjerna för bättre lagstiftning, som antogs den 3 november 2021, fastställs det att 
intressenter ska kunna ge feedback om utkast till delegerade akter med allmän 
tillämpning genom att inleda ett fyra veckor långt offentligt samråd.

H. Ett utkast till kommissionens delegerade förordning överlämnades till medlemsstaterna 
natten mot den 31 december 2021, utan att Europaparlamentet hördes.

I. Europaparlamentet, som medlagstiftare, har lika ställning i beslutsprocessen om 
förordning (EU) 2020/852, men har, till skillnad från rådet, inte fått en verklig möjlighet 
att lämna sina synpunkter och kommentarer inför antagandet av kommissionens 
delegerade förordning.

J. I skrivelsen av den 18 januari 2022 från ordföranden för utskottet för ekonomi och 
valutafrågor och ordföranden för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
till kommissionen begärde en majoritet av dessa utskotts samordnare att kommissionen 
skulle öppna utkastet till kommissionens delegerade förordning för ett offentligt samråd 
och uttryckte oro över avsaknaden av en ordentlig konsekvensbedömning av den 
delegerade förordningen.

K. Trots parlamentets begäran har kommissionens delegerade förordning inte varit föremål 
för ett särskilt offentligt samråd eller för en särskild konsekvensbedömning, till skillnad 
från den process som ledde till antagandet av kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2021/21398.

L. Den tekniska expertgruppen för hållbar finansiering, som inrättades av kommissionen 
för att ge råd till kommissionen om kriterierna i den delegerade förordningen (EU) 
2021/2139, hade i sin tekniska rapport om taxonomi, som offentliggjordes den 9 mars 
20209, redan tagit ställning till den vetenskapliga grunden för att inkludera 
verksamheter i klassificeringen av miljömässigt hållbar verksamhet, i enlighet med 
artikel 19 i förordning (EU) 2020/852.

7 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
8 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2139 av den 4 juni 2021 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 genom fastställande av tekniska granskningskriterier 
för att avgöra under vilka villkor en ekonomisk verksamhet ska anses bidra väsentligt till begränsningen av eller 
anpassningen till klimatförändringarna och för att avgöra om den ekonomiska verksamheten inte orsakar någon 
betydande skada för något av de andra miljömålen (EUT L 442, 9.12.2021, s. 1).
9 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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M. Genom artikel 20 i förordning (EU) 2020/852 inrättas plattformen för hållbar 
finansiering i syfte att tillhandahålla expertis och råd till kommissionen när den 
fastställer och uppdaterar tekniska granskningskriterier.

N. Plattformen för hållbar finansiering drog slutsatsen i sitt svar av den 21 januari 2022 att 
de föreslagna kriterierna inte är förenliga med bestämmelserna i förordning (EU) 
2020/852 och att de relevanta verksamheterna inte kan anses vara hållbara i den mening 
som avses i den förordningen.

O. Plattformen för hållbar finansiering lyfter fram användbarhet och juridiska problem för 
potentiella investerare samt oro över förluster på finansmarknaden.

P. Ordföranden för plattformen för hållbar finansiering förklarade den 3 februari 2022 att 
utkastet till kommissionens delegerade förordning utgör ett uppenbart avsteg från ett 
vetenskapsbaserat tillvägagångssätt, viket riskerar att försvaga integriteten för hållbar 
finansiering.

Q. Syftet med förordning (EU) 2020/852 är att öka transparensen, trovärdigheten och 
konsekvensen i klassificeringen av ekonomisk verksamhet och begränsa risken för 
grönmålning och fragmentering på relevanta marknader.

R. Kommissionens delegerade förordning skulle i stället öka komplexiteten i 
beslutsfattandet för institutionella och icke-professionella investerare och skapa 
ytterligare administrativa bördor för finansinstitut.

S. Kommissionens delegerade förordning riskerar därför att skada syftet med förordning 
(EU) 2020/852 genom att skapa fragmentering och förvirring på unionens marknader 
och undergräva trovärdigheten för taxonomin som vägledning för investeringar.

T. Europeiska investeringsbanken har uttryckt farhågor om att kommissionens delegerade 
förordning skulle kunna ”misskrediteras” och leda till att investerarnas förtroende 
förloras. 

U. Den taxonomi som föreskrivs i förordning (EU) 2020/852 bör undvika alla incitament 
som skulle strida mot unionens brådskande uppgift att öka energitryggheten och 
energisuveräniteten.

V. Vissa ekonomiska verksamheter som inte uppfyller kraven i förordning (EU) 2020/852 
och därför inte kan ingå i taxonomin skulle ändå kunna spela en roll för att garantera en 
stabil energiförsörjning under omställningen till en hållbar ekonomi.

1. Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i 
kraft.

3. Europaparlamentet anser att de tekniska granskningskriterier som föreslås i 
kommissionens delegerade förordning inte respekterar artikel 3 i förordning (EU) 
2020/852.



PE732.756v02-00 6/6 RE\1259252SV.docx

SV

4. Europaparlamentet anser att varje ny eller ändrad delegerad akt som antas enligt 
förordning (EU) 2020/852 kan ha betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala 
konsekvenser, och uppmanar därför kommissionen att se till att sådana delegerade akter 
systematiskt görs till föremål för offentligt samråd och konsekvensbedömning i enlighet 
med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre 
lagstiftning.

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


