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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet anser att huvudsyftet med mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna (koldioxidjusteringsmekanismen) bör vara att bekämpa klimatförändringarna 
och stödja EU:s klimatmål genom att motverka risken för koldioxidläckage och ge 
incitament till investeringar i grön och energieffektiv teknik på EU-nivå och global 
nivå, och därmed bidra till den globala minskningen av växthusgasutsläppen. 
Parlamentet anser att det främsta målet bör vara att arbeta för en effektiv global 
klimatpolitik.

2. Europaparlamentet anser att det nyligen antagna målet för den europeiska gröna given 
att uppnå klimatneutralitet senast 2050, målet att minska växthusgasutsläppen med 
minst 60 % fram till 2030, som parlamentet kommit överens om, samt unionens 
internationella åtaganden enligt Parisavtalet kommer att kräva betydande insatser för att 
minska koldioxidutsläppen på EU-nivå, vilket kommer att leda till en höjning av det 
koldioxidpris som inhemska producenter betalar inom ramen för EU:s 
utsläppshandelssystem, sannolikt långt över det nuvarande priset. Parlamentet anser 
därför att om det inte finns något pris på koldioxidutsläpp på global nivå kan risken för 
koldioxidläckage komma att öka. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang rådets 
och kommissionens åtagande att införa en WTO-förenlig mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna, som kan säkerställa att priserna på importer 
återspeglar deras koldioxidinnehåll, bidra till lika villkor mellan inhemska och 
utländska producenter och därigenom säkerställa att EU:s klimatmål inte undergrävs av 
omlokalisering av produktionen och av ökad import från länder som är mindre 
ambitiösa i sin klimatpolitik, vilket i sin tur kan bidra till att säkerställa en rättvis 
omställning.

3. Europaparlamentet noterar att kommissionen för närvarande håller på att bedöma alla 
olika alternativ för att införa en koldioxidjusteringsmekanism, från skatteinstrument till 
mekanismer som grundar sig på EU:s utsläppshandelssystem. Parlamentet betonar att en 
punktskatt på koldioxidinnehållet i alla förbrukade produkter, både inhemska och 
importerade, inte fullständigt kommer att motverka risken för koldioxidläckage, att den 
är tekniskt utmanande med tanke på komplexiteten när det gäller spårningen av 
koldioxid i globala värdekedjor och kan innebära en betydande börda för 
konsumenterna. För att motverka risken för koldioxidläckage, samtidigt som man följer 
WTO:s regler, måste man genom koldioxidjusteringsmekanismen ta ut en avgift för 
koldioxidinnehållet i importerna som återspeglar de koldioxidkostnader som EU:s 
producenter betalar. För att respektera WTO:s princip om icke-diskriminering anser 
parlamentet i detta avseende att mekanismen bör säkerställa ett enhetligt koldioxidpris 
både för inhemska producenter och importörer. Parlamentet anser att det alternativ som 
bäst återspeglar de koldioxidkostnader som EU:s producenter betalar, som garanterar 
automatisk prisanpassning och efterlevnad av principen om icke-diskriminering, är en 
mekanism som bygger på EU:s utsläppshandelssystem. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att införa ett system som kräver att importörerna köper utsläppsrätter för 
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den mängd koldioxidutsläpp som deras produkter har förorsakat. Parlamentet anser att 
detta skulle kunna uppnås genom att man skapar en särskild pool med utsläppsrätter för 
import, som är kopplad till priserna i utsläppshandelssystemet (ett teoretiskt system för 
handel med utsläppsrätter) eller genom att importörer inbegrips i den befintliga poolen 
med utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem. Parlamentet noterar att det senare kan 
medföra ytterligare tekniska utmaningar, såsom säkerställande av prisstabilitet (vilket 
eventuellt kan åtgärdas genom att höja det befintliga taket till en lämplig nivå och 
utnyttja reserven för marknadsstabilitet) och införandet skyddsåtgärder för att undvika 
risken för potentiell marknadsstörning. Parlamentet erkänner att en fast tull eller skatt på 
import kan vara ett enkelt verktyg för att ge en stark och stabil miljöprissignal för 
importerad koldioxid. Parlamentet anser dock att en sådan skatt, med tanke på dess fasta 
karaktär, är ett mindre flexibelt verktyg för att spegla prisutvecklingen i EU:s 
utsläppshandelssystem. Parlamentet betonar att i praktiken kan en rörlig skatt, som 
automatiskt återspeglar priset på EU:s utsläppshandelssystem motsvara ett teoretiskt 
system för handel med utsläppsrätter. Parlamentet konstaterar att om 
koldioxidjusteringsmekanismen har en skattemässig karaktär finns det en möjlighet att 
ta i bruk en mekanism som grundar sig på artikel 192.2 i EUF-fördraget. Parlamentet 
insisterar på att det främsta syftet med mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna 
är miljömässigt, och att miljökriterier därför bör spela en avgörande roll i valet av 
instrument. Parlamentet betonar att i linje med detta mål måste det valda instrumentet 
säkerställa ett förutsägbart och tillräckligt högt koldioxidpris, som ger incitament till 
investeringar i minskade koldioxidutsläpp för att uppfylla målen i Parisavtalet.

4. Europaparlamentet anser att gränsjusteringsmekanismen helst bör vara tillämplig för all 
import (från råvaror till mellanprodukter eller slutprodukter), med basmaterial som 
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem som en integrerad del av den, för att undvika 
snedvridningar mellan produkter på den inre marknaden och längs värdekedjan. 
Parlamentet erkänner de tekniska svårigheterna med att täcka alla basmaterial som 
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem redan 2023, och inser att sektorer som anses 
löpa störst risk för koldioxidläckage kan komma att prioriteras i inledningsskedet. 
Parlamentet varnar dock kommissionen för potentiella skador för EU:s industrier om 
inte alla sektorer i EU:s utsläppshandelssystem omfattas, och uppmanar kommissionen 
att föreslå bredast möjliga sektorstäckning. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att, om den tar en stegvis strategi, inkludera en bindande tidsplan för att 
bredda räckvidden för koldioxidjusteringsmekanismen.

5. Europaparlamentet anser att koldioxidjusteringsmekanismen helst bör mäta 
koldioxidinnehållet i den import som omfattas av dess tillämpningsområde så exakt som 
möjligt. Parlamentet rekommenderar dock att man inför ett genomförbart system som 
mäter koldioxidinnehållet i varje import utifrån basmaterialens sammansättning 
(i enlighet med Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag). Parlamentet 
påminner om att denna approximation mäter varje grundläggande material som omfattas 
av EU:s utsläppshandelssystem och multiplicerar det med ett standardvärde för 
koldioxidintensitet. Parlamentet betonar dock att i enlighet med EU:s standarder för 
övervakning, rapportering och verifiering av EU:s utsläppshandelssystem bör 
importörer ha möjlighet att bevisa att koldioxidinnehållet i deras produkter är lägre än 
dessa värden, och att det belopp som ska betalas är anpassat efter detta, för att främja 
innovation och investeringar i hållbar teknik i hela världen. Parlamentet anser att detta 
inte får innebära en oproportionerlig börda för små och medelstora företag. Parlamentet 
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betonar att genomförandet av mekanismen måste bygga på en uppsättning 
EU-standarder som förhindrar att den kringgås eller missbrukas, och kräva en stark 
oberoende infrastruktur för sin förvaltning.

6. Europaparlamentet föreslår att införandet av koldioxidjusteringsmekanismen bör leda 
till en gradvis och fullständig utfasning av gratistilldelningen av utsläppsrätter under en 
lämplig övergångsperiod, eftersom mekanismen bör säkerställa att både EU-producenter 
och EU-importörer betalar samma kostnader för koldioxid på EU-marknaden. 
Parlamentet betonar behovet av att fasa ut gratis utsläppsrätter under en 
övergångsperiod som är förenlig med en förutsägbar tidsplan. Parlamentet anser att 
övergångsperioden bör ge resurs- och energiintensiva industrier rättslig säkerhet. 
Parlamentet betonar att det inte bör finnas något dubbelt skydd och att mekanismen 
måste vara förenlig med WTO:s regler. Parlamentet anser att i detta syfte bör 
koldioxidjusteringsmekanismen dra av värdet av gratis utsläppsrätter från det belopp 
som importörerna betalar, så att koldioxidjusteringsmekanismen och gratis 
utsläppsrätter kan samexistera utan att detta leder till dubbel kompensation, samtidigt 
som de förblir WTO-förenliga. Parlamentet konstaterar att denna utfasning bör åtföljas 
av stödåtgärder för export, som förblir förenliga med WTO:s regler och som är 
förenliga med EU:s miljömål. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma 
införandet av partiella exportrabatter utifrån den nuvarande logiken rörande 
referensvärden för de mest koldioxideffektiva producenter, och att inte återbetala mer än 
den nuvarande nivån för gratis utsläppsrätter, för att upprätthålla starka incitament till 
minskade koldioxidutsläpp, samtidigt som man säkerställer lika villkor för EU:s export.

7. Europaparlamentet betonar att man genom koldioxidjusteringsmekanismen bör se till att 
importörer från tredjeländer inte debiteras två gånger för koldioxidinnehållet i sina 
produkter, för att säkerställa att de behandlas på lika villkor och utan diskriminering. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma konsekvenserna av de olika 
alternativen för gränsjusteringsmekanismen för de minst utvecklade länderna.

8. Europaparlamentet begär att intäkterna från koldioxidjusteringsmekanismen ska 
betraktas som EU:s intäkter.

9. Europaparlamentet anser att ovannämnda förslag ger en stark grund för förenlighet med 
WTO:s regler, eftersom mekanismen inte gör någon åtskillnad mellan producenter och 
importörer (eller bland dem), grundas på öppna och vetenskapligt grundade objektiva 
kriterier och uppfyller det primära målet att skydda miljön och hälsan. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inleda bilaterala och multilaterala diskussioner med 
handelspartner för att underlätta genomförandet av koldioxidjusteringsmekanismen och 
undvika motåtgärder. Parlamentet insisterar på att främja kommissionens arbete med 
miljömässig hållbarhet i WTO för att anpassa den internationella handelsrätten till 
målen i Parisavtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att involvera parlamentet 
i alla skeden av utvecklingsprocessen för koldioxidjusteringsmekanismen. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en övervakningsmekanism samt en översynsprocess, där 
parlamentet deltar i största möjliga utsträckning.
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