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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.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med 
fetkursiv stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp 
under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet
(COM(2021)0555 – C9-0321/2021 – 2021/0200(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0555),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0321/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
8 december 20211,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den xxx2,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, 
utskottet för regional utveckling och utskottet för transport och turism,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A9-0000/2022),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I sina ändringar till förslaget till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av en ram för 
att uppnå klimatneutralitet och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1999 
(europeisk klimatlag)1a, som antogs den 
8 oktober 2020, konstaterade 
Europaparlamentet att både unionen och 
medlemsstaterna fullt ut måste bidra till 
uppnåendet av Parisavtalets mål och att 
varje medlemsstat har ansvar för att som 
enskilt land uppnå klimatneutralitet 
senast 2050.

__________________

1a EUT C 395, 29.9.2021, s. 119.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att uppnå målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 55 % måste 
de sektorer som omfattas av förordning 
(EU) 2018/842 gradvis minska sina utsläpp 
tills de 2030 ligger 40 % under 2005 års 
nivåer.

(10) För att uppnå målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 55 % måste 
alla sektorer som omfattas av förordning 
(EU) 2018/842 gradvis minska sina utsläpp 
tills de 2030 ligger 40 % under 2005 års 
nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Covid-19-pandemin har påverkat (13) Covid-19-pandemin har påverkat 
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unionens ekonomi och dess utsläppsnivåer 
i en utsträckning som ännu inte går att 
mäta fullt ut. Å andra sidan använder 
unionen sitt största stimulanspaket 
någonsin, vilket också kan påverka 
utsläppsnivåerna. På grund av dessa 
osäkerhetsfaktorer är det lämpligt att 2025 
se över utsläppsdata och vid behov justera 
de årliga utsläppstilldelningarna.

unionens ekonomi och dess utsläppsnivåer 
i en utsträckning som ännu inte går att 
mäta fullt ut. Å andra sidan använder 
unionen sitt största stimulanspaket 
någonsin, vilket också kan påverka 
utsläppsnivåerna. På grund av dessa 
osäkerhetsfaktorer är det lämpligt att 2025 
se över utsläppsdata och vid behov justera 
de årliga utsläppstilldelningarna, utan att 
äventyra förordningens övergripande 
klimatambition eller integriteten i 
medlemsstaternas bidrag.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/11191a fastställs det 
att kolsänkor inbegriper både naturliga 
och tekniska lösningar och att lösningar 
som bygger på teknik för avskiljning och 
lagring av koldioxid (CCS) och för 
avskiljning och användning av koldioxid 
(CCU) kan fylla en funktion i 
minskningen av växthusgasutsläpp. Det 
är därför lämpligt att tillåta att 
medlemsstaterna från sina årliga 
utsläppsrätter drar av koldioxid som 
avlägsnats genom avskiljning. För att 
säkerställa en tillräckligt hög 
ambitionsnivå i fråga om 
utsläppsminskningar bör sådana avdrag 
begränsas till 5 % av de årliga 
utsläppsrätterna.

__________________

1a 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), 
EUT L 243, 9.7.2021, s.1.
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Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Mer ambitiösa mål enligt 
förordning (EU) 2018/841 gör det svårare 
för medlemsstaternas att generera 
nettoupptag som kan användas för 
efterlevnad av?? förordning (EU) 
2018/842. Dessutom kommer 
uppdelningen av användningen av 
LULUCF-flexibiliteten i två separata 
tidsperioder att ytterligare begränsa 
möjligheten att använda nettoupptag för 
att uppfylla kraven i förordning (EU) 
2018/842. Till följd av detta kan vissa 
medlemsstater ha svårt att uppnå sina mål 
enligt förordning (EU) 2018/842, medan 
vissa medlemsstater, samma eller andra, 
kan generera nettoupptag som inte kan 
användas för efterlevnaden av förordning 
(EU) 2018/842. Så länge unionens mål 
enligt artikel 3 i förordning (EU) 
2021/1119 är uppfyllda, särskilt vad gäller 
den högsta gränsen för bidraget från 
nettoupptag, är det lämpligt att inrätta en 
ny frivillig mekanism, i form av en 
tilläggsreserv, som kommer att hjälpa de 
medlemsstater som anslutit sig till 
mekanismen att uppfylla sina 
skyldigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 1 ska ”30 %” ersättas med (1) Artikel 1 ska ersättas med följande:
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”40 %”.

Syfte

I denna förordning fastställs skyldigheter 
för medlemsstaterna vad gäller deras 
minimibidrag för perioden 2021–2030 till 
uppnåendet av unionens mål att minska 
sina växthusgasutsläpp med 40 % under 
2005 års nivåer till 2030 inom de sektorer 
som omfattas av artikel 2 i denna 
förordning, och denna förordning bidrar 
till uppnåendet av målen i Parisavtalet 
och förordning (EU) 2021/11191a. Denna 
förordning innehåller även regler för 
fastställandet av årliga 
utsläppstilldelningar och för 
utvärderingen av medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att uppnå sina 
minimibidrag.

__________________

1a 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), 
EUT L 243, 9.7.2021, s.1.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra kopplingen mellan denna förordning och den europeiska 
klimatlagen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 3 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3 ska följande led läggas 
till:

3a. Avlägsnande av koldioxid genom 
avskiljning: avlägsnande av koldioxid 
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från atmosfären på annat sätt än genom 
fotosyntes.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt med en separat definition av avlägsnande av koldioxid genom avskiljning i 
förhållande till upptag inom markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF), eftersom båda är tillåtna enligt den europeiska klimatlagen, men markbaserade 
upptag regleras av LULUCF-förordningen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För åren 2026–2030 ska den fastställa de 
årliga utsläppstilldelningarna på grundval 
av det värde för 2005 års 
växthusgasutsläpp för varje medlemsstat 
som anges i enlighet med andra stycket och 
en omfattande granskning av de senaste 
nationella inventeringsuppgifterna för åren 
2021, 2022 och 2023 som lämnats in av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 26 i 
förordning (EU) 2018/1999.

För åren 2026–2030 ska den fastställa de 
årliga utsläppstilldelningarna på grundval 
av det värde för 2005 års 
växthusgasutsläpp för varje medlemsstat 
som anges i enlighet med andra stycket och 
en omfattande granskning av de senaste 
nationella inventeringsuppgifterna för åren 
2021, 2022 och 2023 som lämnats in av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 26 i 
förordning (EU) 2018/1999. Översynen 
ska inte äventyra förordningens 
övergripande klimatambition eller skapa 
risk för att en medlemsstat inte uppnår sitt 
mål enligt bilaga I.

Or. en

Motivering

Både covid-19-pandemin och de omfattande ekonomiska stimulanspaket som har följt i dess 
spår motiverar en översyn av utvecklingsbanorna. Det är dock lämpligt att redan nu klargöra 
att en eventuell översyn inte får skapa risk för att en medlemsstat inte uppnår sitt mål enligt 
denna förordning.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 5 – punkterna 1 och 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) I artikel 5 ska punkterna 1 och 2 
ersättas med följande:

1. När det gäller åren 2021–2025 får 
en medlemsstat låna upp till 10 % av sin 
årliga utsläppstilldelning för påföljande 
år.

”1. När det gäller åren 2021–2029 får 
en medlemsstat låna upp till 5 % av sin 
årliga utsläppstilldelning för påföljande 
år.”

2. När det gäller åren 2026–2029 får 
en medlemsstat låna upp till 5 % av sin 
årliga utsläppstilldelning för påföljande 
år.

Or. en

Motivering

Med tanke på att vissa medlemsstater redan riskerar att missa de mål som fastställdes i 
samband med översynen 2018 skulle möjligheten att lägga alltför många utsläppsminskningar 
i slutet av perioden fram till 2030 medföra risk för att 2030-målen inte uppnås. Lånen bör 
därför begränsas till 5 % per år under hela perioden för att utsläppsminskningarna inte ska 
senareläggas på ett ohållbart sätt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 5 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3b) I artikel 5 ska punkt 4 ersättas med 
följande:

4. För åren 2021–2025 får en 
medlemsstat överföra upp till 5 % av sin 
årliga utsläppstilldelning för ett visst år till 
andra medlemsstater, och upp till 10 % för 
åren 2026–2030. Den mottagande 
medlemsstaten får fram till 2030 använda 
denna kvantitet för att uppfylla kraven i 

4. För åren 2021–2030 får en 
medlemsstat överföra upp till 5 % av sin 
årliga utsläppstilldelning för ett visst år till 
andra medlemsstater. Den mottagande 
medlemsstaten får fram till 2030 använda 
denna kvantitet för att uppfylla kraven i 
artikel 9 för det aktuella året eller för 
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artikel 9 för det aktuella året eller för 
efterföljande år.

efterföljande år.

Or. en

Motivering

Alltför stort utrymme för överföringar skulle äventyra de nödvändiga 
utsläppsminskningsprocesserna. Det måste slås fast att alla medlemsstater har ett individuellt 
ansvar för att göra tillräckliga insatser för att uppnå sina mål.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3c (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 5 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3c) I artikel 5 ska punkt 6 ersättas med 
följande:

6. Medlemsstaterna får använda 
intäkter från överlåtelser av årliga 
utsläppstilldelningar i enlighet med 
punkterna 4 och 5 för att motverka 
klimatförändringar inom unionen eller i 
tredjeländer. Medlemsstaterna ska 
underrätta kommissionen om eventuella 
åtgärder som vidtagits enligt denna punkt.

”6. Medlemsstaterna ska använda 
intäkter från överlåtelser av årliga 
utsläppstilldelningar i enlighet med 
punkterna 4 och 5 för att motverka 
klimatförändringar inom unionen eller i 
tredjeländer. Medlemsstaterna ska 
underrätta kommissionen om eventuella 
åtgärder som vidtagits enligt denna punkt.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3d (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) Följande artikel ska införas:

”Artikel 5a

Avdrag av avlägsnande av koldioxid 
avskiljning

1. När det gäller åren 2024–2029 får 
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medlemsstaterna tillgodoräkna sig 
certifierat avlägsnande av koldioxid 
genom avskiljning på sitt territorium inom 
ramen för sin efterlevnad av kraven i 
denna förordning. Sådant avlägsnande 
får inte utgöra mer än 5 % av den berörda 
medlemsstatens årliga utsläppsrätter.

2. Senast den 30 juni 2023 ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 13 om fastställande 
av metoder och kriterier för certifiering av 
avlägsnande av koldioxid genom 
avskiljning i medlemsstaterna samt 
standarder för revision av sådant 
avlägsnande.”

Or. en

Motivering

Den europeiska klimatlagen tillåter annat avlägsnande än det som sker inom 
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. För att möjliggöra 
kostnadseffektiva klimatåtgärder och skapa incitament till innovation på detta område bör 
medlemsstaterna ha rätt att dra av avlägsnande av koldioxid genom avskiljning från sin 
årliga utsläppstilldelning. Sådana avdrag bör dock inte utgöra mer än 5 % av den årliga 
utsläppstilldelningen för något år, i syfte att säkerställa tillräckliga utsläppsminskningar, som 
är själva ryggraden i klimatåtgärderna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 8 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) I artikel 8 ska punkt 1 ersättas med 
följande:

1. Om kommissionen, i sin årliga 
bedömning i enlighet med artikel 21 i 
förordning (EU) nr 525/2013 och med 
beaktande av den avsedda användningen av 
de flexibiliteter som avses i artiklarna 5, 6 
och 7 i den här förordningen, konstaterar 
att en medlemsstat inte gör tillräckliga 
framsteg med att uppfylla sina skyldigheter 
enligt artikel 4 i den här förordningen ska 

1. Om kommissionen, i sin årliga 
bedömning i enlighet med artikel 29 i 
förordning (EU) nr 2018/19991a och med 
beaktande av den avsedda användningen av 
de flexibiliteter som avses i artiklarna 5, 6 
och 7 i den här förordningen, konstaterar 
att en medlemsstat inte gör tillräckliga 
framsteg med att fullgöra sina skyldigheter 
enligt artikel 4 i den här förordningen ska 
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den medlemsstaten inom tre månader för 
kommissionen lägga fram en plan för 
korrigerande åtgärder som omfattar 

den medlemsstaten inom tre månader för 
kommissionen lägga fram en plan för 
korrigerande åtgärder som omfattar

a) en förklaring till varför 
medlemsstaten inte har fullgjort sina 
skyldigheter enligt artikel 4 i denna 
förordning.

a) ytterligare åtgärder som medlemsstaten 
ska vidta för att uppfylla sina särskilda 
skyldigheter enligt artikel 4 i den här 
förordningen genom nationella strategier 
och åtgärder och genomförande av 
unionsåtgärder,

b) ytterligare åtgärder som 
medlemsstaten ska vidta för att fullgöra
sina särskilda skyldigheter enligt artikel 4 i 
den här förordningen genom nationella 
strategier och åtgärder och genomförande 
av unionsåtgärder,

b) en strikt tidsplan för genomförandet av 
sådana åtgärder som gör det möjligt att 
bedöma de årliga framstegen.

c) en strikt tidsplan för genomförandet 
av sådana åtgärder som gör det möjligt att 
bedöma de årliga framstegen.

__________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder 
samt om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 
och (EG) nr 715/2009, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 
2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT 
L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Motivering

För att allmänheten ska få ett starkare förtroende för klimatinsatserna enligt denna 
förordning bör medlemsstaterna vara skyldiga att förklara varför de inte har uppnått sina 
mål.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 8 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) I artikel 8 ska följande punkt 
läggas till:

3a. De planer för korrigerande 
åtgärder och yttranden från 
kommissionen som avses i punkterna 1 
och 3 ska vara tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Den offentliga ansvarsskyldigheten bör stärkas för de medlemsstaters regeringar som inte 
uppnår målen.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5c (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) I artikel 9 punkt 1 ska led a utgå.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 9 ska följande punkt 
läggas till:

2a. Om en medlemsstats granskade 
växthusgasutsläpp överstiger dess årliga 
utsläppstilldelning för ett visst år under 
perioden, med beaktande av punkt 2 i 
denna artikel och de flexibiliteter som 
utnyttjats i enlighet med artiklarna 5, 6 
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och 7, ska den berörda medlemsstaten 
åläggas en straffavgift åläggas under 
2027 och 2032 för varje ton 
koldioxidekvivalenter som överstiger dess 
tilldelning. Straffavgiften ska beräknas 
som genomsnittet av slutpriserna för 
utsläppsrätter inom EU ETS för ett ton 
koldioxidekvivalenter på den 
gemensamma auktionsplattformen i 
enlighet med de förfaranden som 
fastställs i kommissionens förordning 
(EU) nr 1031/20101a för de senaste tre 
åren, multiplicerat med en faktor på 1,25.

Hälften av intäkterna från eventuella 
straffavgifter ska avsättas för den fond 
som inrättats genom artikel 10a.8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG1b och hälften ska avsättas för 
åtgärder på unionsnivå för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar 
enligt definitionen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2021/7831c

om inrättande av ett program för miljö 
och klimatpolitik (Life-programmet) för 
perioden för den fleråriga budgetramen 
2021–2027 eller eventuella efterföljande 
program. Kommissionen ska om lämpligt 
lägga fram lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet för att 
säkerställa att sådana intäkter används 
för detta ändamål.

_______________

1a 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).

1b 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).
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1c Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/783 av den 29 april 
2021 om inrättande av ett program för 
miljö och klimatpolitik (Life) samt om 
upphävande av förordning (EU) 
nr 1293/2013 (EUT L 172, 17.5.2021, 
s. 53).

Or. en

Motivering

It is necessary to set down a foreseeable financial consequence for Member States that do not 
meet the targets at this point rather through an infringement procedure with unforeseeable 
consequences. The price should be equal to the average ETS price for the preceding three 
years and a surplus of 25 percent to ensure this is not just seen as an extra flexibility. In order 
to ensure the environmental rather than fiscal nature of such a penalty, it is appropriate to 
establish that revenues go to decarbonisation of the EU economy and Climate action on EU 
level as failures to reach the targets are an externality for all Member States.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6b (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Artikel 11 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 11a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Följande artikel ska införas: utgår

”Artikel 11a

Tilläggsreserv

1. Om unionen senast 2030 har 
minskat nettoutsläppen av växthusgaser 
med minst 55 % jämfört med 1990 års 
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nivåer i enlighet med artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1119**, och med 
beaktande av den högsta gränsen för 
bidraget från nettoupptag, ska en 
tilläggsreserv upprättas i unionsregistret.

2. Medlemsstater som beslutar att 
varken bidra till eller utnyttja denna 
tilläggreserv ska anmäla sitt beslut till 
kommissionen senast sex månader efter 
det att denna förordning har trätt i kraft.

3. Tilläggsreserven ska bestå av det 
nettoupptag som de deltagande 
medlemsstaterna har genererat under 
perioden 2026–2030 utöver sina 
respektive mål enligt förordning (EU) 
2018/841, efter avdrag av följande:

a) Eventuell flexibilitet som används 
enligt artiklarna 11–13b i förordning 
(EU) 2018/841.

b) De kvantiteter som beaktas för att 
uppfylla kraven enligt artikel 7 i denna 
förordning.

4. Om en tilläggsreserv upprättas i 
enlighet med punkt 1 får en deltagande 
medlemsstat utnyttja den på villkor att

a) medlemsstatens växthusgasutsläpp 
överskrider dess årliga 
utsläppstilldelningar under perioden 
2026–2030,

b) medlemsstaten har uttömt 
flexibilitetsmöjligheterna i artikel 5.2 och 
5.3,

c) medlemsstaten i största möjliga 
utsträckning har utnyttjat nettoupptag i 
enlighet med artikel 7 även om den 
kvantiteten inte uppgår till den nivå som 
anges i bilaga III, och

d) medlemsstaten inte gjort några 
nettoöverlåtelser till andra medlemsstater 
i enlighet med artikel 5.

5. Om en medlemsstat uppfyller 
villkoren i punkt 4 ska den erhålla en 
extra kvantitet från tilläggsreserven upp 
till dess underskott, vilken ska användas 
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för att uppfylla kraven i artikel 9.

Om den resulterande kollektiva 
kvantiteten som ska erhållas av alla 
medlemsstater som uppfyller villkoren i 
punkt 4 i denna artikel överskrider den 
kvantitet som tilldelas tilläggsreserven 
enligt punkt 3 i denna artikel, ska 
kvantiteten som ska erhållas av varje 
medlemsstat minskas proportionellt.

____________

** 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) 
(EUT L 243, 9.7.2021, s.1).”

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att fastställa varje medlemsstats individuella ansvar för att minska utsläppen. 
Det bör således inte behövas någon separat reserv för vissa medlemsstater.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 13

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7a) Artikel 13 ska ersättas med 
följande:

Artikel 13 Artikel 13

Utövande av delegeringen Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel. 

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel. 

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 7.2 och 12.1 
ska tilldelas kommissionen för en period på 
fem år från och med den 9 juli 2018. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 5a.2, 7.2 och 
12.1 ska tilldelas kommissionen för en 
period på fem år från och med den 9 juli 
2018. Kommissionen ska utarbeta en 
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delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga. 

rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden på fem år. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

3. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 7.2 och 12.1 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft. 

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 5a.2, 7.2 och 12.1 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft. 

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning. 

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning. 

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7.2 och 12.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 5a.2, 7.2 och 12.1 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7b (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 15 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7b) I artikel 15 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

1. Denna förordning ska ses över med 
beaktande av bland annat förändrade 
nationella omständigheter, det sätt på vilket 
samtliga sektorer av ekonomin bidrar till 
att minska växthusgasutsläppen, den 
internationella utvecklingen och arbetet 
med att uppnå de långsiktiga målen i 
Parisavtalet.

1. Denna förordning ska ses över med 
beaktande av bland annat förändrade 
nationella omständigheter, det sätt på vilket 
samtliga sektorer av ekonomin bidrar till 
att minska växthusgasutsläppen, den 
internationella utvecklingen och arbetet 
med att uppnå de långsiktiga målen i 
Parisavtalet och förordning (EU) 
2021/1119.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7c (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 15 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7c) I artikel 15 ska punkt 2 ersättas 
med följande:

2. Kommissionen ska överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av denna förordning 
inom sex månader efter varje övergripande 
översyn som överenskommits inom ramen 
för artikel 14 i Parisavtalet, bland annat 
med avseende på balansen mellan utbud 
och efterfrågan för årliga 
utsläppstilldelningar, denna förordnings 
bidrag till unionens övergripande mål för 
minskning av växthusgasutsläpp fram till 
2030 och dess bidrag till målen i 
Parisavtalet, särskilt vad gäller behovet av 
ytterligare unionsstrategier och 
unionsåtgärder för de minskningar av 

2. Kommissionen ska överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av denna förordning 
inom sex månader efter varje övergripande 
översyn som överenskommits inom ramen 
för artikel 14 i Parisavtalet, bland annat 
med avseende på balansen mellan utbud 
och efterfrågan för årliga 
utsläppstilldelningar, denna förordnings 
bidrag till unionens övergripande mål för 
minskning av växthusgasutsläpp fram till 
2030 och dess bidrag till målen i 
Parisavtalet och förordning (EU) 
2021/1119, särskilt vad gäller behovet av 
ytterligare unionsstrategier och 
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växthusgasutsläppen som unionen och dess 
medlemsstater behöver genomföra, 
inbegripet en ram för tiden efter 2030, och 
kan lägga fram förslag om så är lämpligt. 

unionsåtgärder för de minskningar av 
växthusgasutsläppen som unionen och dess 
medlemsstater behöver genomföra, 
inbegripet en ram för tiden efter 2030, och 
kan lägga fram förslag om så är lämpligt.

Dessa rapporter ska beakta de strategier 
som tas fram i enlighet med artikel 4 i 
förordning (EU) nr 525/2013 i syfte att 
bidra till utarbetandet av en långsiktig 
strategi för unionen.

Dessa rapporter ska beakta de strategier 
som tas fram i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 2018/1999 i syfte att 
bidra till utarbetandet av en långsiktig 
strategi för unionen.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7d (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7d) Följande artikel ska införas:

Artikel 15a

Anpassning till unionens och 
medlemsstaternas klimatneutralitetsmål

1. Senast den 31 december 2026 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet, där 
följande fastställs:

a) Ändamålsenligheten hos de 
rådande nationella målen enligt bilaga 1 
sett till hur de bidrar till det i förordning 
(EU) 2021/1119 fastställda målet att 
uppnå klimatneutralitet på ett 
kostnadseffektivt sätt senast 2050.

b) En utsläppsbana för varje 
medlemsstat som innebär en 
minskningsbana för växthusgasutsläpp 
som omfattas av denna förordning samt 
är förenlig med målet om 
klimatneutralitet för varje medlemsstat, 
med minsta möjliga avvikelse mellan alla 
medlemsstater som uppnår det målet.

2. På grundval av den rapport som 
avses i punkt 1 ska kommissionen vid 
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behov lägga fram ett eller flera 
lagstiftningsförslag för att uppnå de mål 
som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EU) nr 2018/842
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Bilaga II till förordning (EU) 
2018/842 ska ersättas med texten i bilagan 
till den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) nr 2018/842
Bilaga II – rad 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I bilaga II ska posten för Malta 
ersättas med följande:

utgår

[...]

Or. en

Motivering

Flyttad till ändringsförslaget om bilaga II.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)
Förordning (EU) nr 2018/842
Bilaga II
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Nuvarande lydelse 

BILAGA II

MEDLEMSSTATER SOM FÅR TA HÄNSYN TILL BEGRÄNSADE ANNULLERINGAR AV 
UTSLÄPPSRÄTTER FRÅN EU ETS I EFTERLEVNADEN AV ARTIKEL 6 

Högsta procentsats av 2005 års 
växthusgasutsläpp som fastställts i enlighet 

med artikel 4.3 

Belgien 2 % 

Danmark 2 % 

Irland 4 % 

Luxemburg 4 % 

Malta 2 % 

Nederländerna 2 % 

Österrike 2 % 

Finland 2 % 

Sverige 2 %
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Ändringsförslag

BILAGA II

MEDLEMSSTATER SOM FÅR TA HÄNSYN TILL BEGRÄNSADE ANNULLERINGAR AV 
UTSLÄPPSRÄTTER FRÅN EU ETS I EFTERLEVNADEN AV ARTIKEL 6 

Högsta procentsats av 2005 års 
växthusgasutsläpp som fastställts i enlighet 

med artikel 4.3 

Belgien 3 % 

Danmark 3 % 

Irland 6 % 

Luxemburg 6 % 

Malta 7 % 

Nederländerna 3 % 

Österrike 3 % 

Finland 3 % 

Sverige 3 %

Or. en
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MOTIVERING

Bekämpa klimatförändringarna genom att höja ambitionsnivån

Under 2020 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) 2021/1119, den europeiska 
klimatlagen. Detta banbrytande initiativ förpliktigar EU att minska utsläppen med 55 % till 
2030 och nå klimatneutralitet senast 2050. Till följd av denna överenskommelse är det nu 
nödvändigt att uppdatera EU:s klimatpolitiska struktur.

Förordningen om ansvarsfördelning utgör en hörnsten i denna struktur och reglerar för 
närvarande cirka 60 % av utsläppen inom unionen. Som en del av 55 % -paketet har 
kommissionen föreslagit att förordningen om ansvarsfördelning ska ändras så att dess bidrag 
anpassas till målen i klimatlagen. 

Förordningen om ansvarsfördelning täcker i dagsläget alla växthusgasutsläpp som inte 
omfattas av vare sig EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) eller förordningen om 
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Detta innebär att 
den för närvarande täcker direkta växthusgasutsläpp från ett antal nyckelsektorer: transporter 
(utom luftfart och icke-nationell sjöfart), byggnader, jordbruk, industrianläggningar och gaser 
som inte omfattas av EU ETS samt avfall, men även icke-förbränningsrelaterade utsläpp från
energi- och produktanvändning. Den täcker såväl koldioxidutsläpp som en betydande andel av 
de övriga utsläppen.

Det allmänna syftet med kommissionens förslag är att revidera förordningen om 
ansvarsfördelning så att den bidrar till ambitionen att uppnå nettominskningar av 
växthusgasutsläppen på minst 55 % senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer, på ett 
kostnadseffektivt och konsekvent sätt, samtidigt som hänsyn tas till behovet av en rättvis 
omställning och till det faktum att alla sektorer måste bidra till EU:s klimatinsatser. Målet är 
att uppnå en gradvis och balanserad utveckling mot klimatneutralitet senast 2050.

Detta kräver mer progressiva åtgärder inom de sektorer som omfattas av förordningen om 
ansvarsfördelning. Genom förslaget uppgraderas de nationella målen så att de anpassas till 
målet om en EU-omfattande 40-procentig minskning jämfört med 2005 senast 2030 inom de 
sektorer som omfattas av förordningen om ansvarsfördelning. Medlemsstaterna bidrar till 
denna övergripande minskning med mål om minskningar i intervallet 10–50 %. Dessa 
nationella mål baseras huvudsakligen på BNP per capita.

Öka klimatåtgärderna för Europa 

Föredraganden stöder kommissionens förslag att uppgradera målen i förordningen om 
ansvarsfördelning i linje med EU:s utsläppsminskningsmål för hela ekonomin till 2030. 
Emellertid är föredraganden övertygad om att EU:s klimatmål kan uppnås endast med hjälp 
av en kraftfullare rättslig ram som kräver att alla medlemsstater vidtar åtgärder.

Föredraganden har därför vidtagit flera åtgärder för att förbättra kommissionens förslag i syfte 
att anpassa det inte bara till EU:s 2030-mål utan också till det övergripande målet om 
klimatneutralitet senast 2050.



PR\1246812SV.docx 27/28 PE703.217v01-00

SV

Alla medlemsstater måste bidra till EU:s nya klimatambitioner. 

De rådande nationella målen enligt förordningen om ansvarsfördelning kräver inte att alla 
medlemsstater ska minska sina utsläpp. Kommissionens nya förslag råder bot på detta, och 
alla medlemsstater måste nu bidra till insatserna. Detta är något som Europaparlamentet länge 
har efterlyst och som borde ha åtgärdats för länge sedan. 

Föredraganden stöder dessa översyner men konstaterar samtidigt att det fortfarande finns 
betydande skillnader mellan medlemsstaternas olika nationella mål. Man måste därför öka 
konvergensen mellan medlemsstaternas insatser inom ramen för de fastställda målen. I detta 
syfte har föredraganden gjort de nationella målen så strikta som möjligt för att säkerställa att 
alla medlemsstater gör tillräckliga insatser för att minska koldioxidutsläppen.

Säkerställa att målen för 2030 verkligen uppnås 

Det är oerhört viktigt att bevara integriteten hos de nya utsläppsminskningsmålen enligt 
förordningen om ansvarsfördelning och att säkerställa att medlemsstaterna verkligen uppnår 
dem. 

Föredraganden har därför täppt till eller minskat flera potentiella kryphål i förordningen. Det 
rör sig bland annat om att begränsa medlemsstaternas möjligheter att ”låna” utsläppsrätter 
från sina framtida utsläppsbudgetar och att handla med utsläppsrätter. Föredraganden har 
också lagt till ett krav på att alla eventuella intäkter för en medlemsstat från handel med 
utsläppsrätter inom ramen för förordningen om ansvarsfördelning ska avsättas för 
klimatåtgärder – ett viktigt steg för att säkerställa ett enhetligt fokus på klimatåtgärder i hela 
förordningen.

Dessutom har föredraganden strukit den så kallade säkerhetsreserven. Reserven består av 
105 miljoner ton koldioxidekvivalenter och är tillgänglig för medlemsstater med låg BNP per 
capita som inte uppnår sina utsläppsminskningsmål. Eftersom BNP per capita redan har 
beaktats vid fastställandet av de nationella minskningsmålen och medlemsstaterna har en 
mängd möjligheter till flexibilitet som de kan utnyttja för att uppnå sina mål på ett 
kostnadseffektivt sätt, anser föredraganden att säkerhetsreserven är överflödig och därför bör 
upphävas. Det är ett sätt att säkerställa att medlemsstaterna prioriterar ambitiösa strategier för 
minskade koldioxidutsläpp. 

Av samma anledning har föredraganden strukit förslaget om att införa en ytterligare 
säkerhetsreserv bestående av överskottsupptag som medlemsstaterna genererat utöver sina 
mål enligt LULUCF-förordningen. Detta kommer också att säkerställa åtgärder för minskade 
koldioxidutsläpp inom alla sektorer som omfattas av förordningen. 

Justera de nationella målen så att klimatneutralitet kan uppnås senast 2050 

I förordningen fastställs det utsläppsminskningsmål för medlemsstaterna till 2030. Det är 
dock önskvärt att fastställa en tydlig koppling mellan förordningen om ansvarsfördelning och 
det klimatneutralitetsmål som fastställs i klimatlagen. Europaparlamentet har redan intagit den 
tydliga ståndpunkten att varje enskild medlemsstat måste uppnå klimatlagens mål. 
Föredraganden har därför skapat en tydlig koppling mellan förordningen om 
ansvarsfördelning och klimatlagen i syfte att kodifiera vissa åtgärder som medlemsstaterna 
ska vidta efter 2030 och för att leda in EU på rätt spår mot klimatneutralitet till 2050.
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Låt medlemsstaterna nå sina mål på det sätt som fungerar bäst för dem. 

EU är mångskiftande och medlemsstaterna har distinkta särdrag och varierande ekonomiska 
strukturer. Medlemsstaterna bör därför ha viss frihet att uppnå sina klimatmål på det sätt som 
fungerar bäst för dem. Genom det nya lagstiftningsförslaget får medlemsstaterna viss 
flexibilitet att minska utsläppen inom de sektorer där det är mest kostnadseffektivt. 
Föredraganden inför också möjligheten för medlemsstaterna att använda ny teknik som 
exempelvis avskiljning och användning av koldioxid (CCU) och avskiljning och lagring av 
koldioxid (CCS) för att uppnå en del av sina mål – ett innovativt förslag som syftar till att dra 
nytta av potentialen hos ren teknik i EU:s klimatåtgärder.

Stärkta efterlevnadsregler

Om klimatmålen inte uppnås måste det ge konsekvenser. De rådande reglerna för bristande 
efterlevnad av förordningen innehåller dock bara ett fåtal konkreta verktyg för att åtgärda 
sådana brister. Föredraganden ändrar detta genom att införa ett ”påtryckningar och betala-
system” som fokuserar på ökad insyn och införande av straffavgifter. Samtliga intäkter från 
dessa straffavgifter bör avsättas för klimatåtgärdsprogram.

Föredraganden anser att dessa förslag tillsammans kommer att stärka förordningen om 
ansvarsfördelning, främja åtgärderna för minskade koldioxidutsläpp i hela unionen och leda in 
EU:s politik på rätt spår, så att vi kan ta oss an klimatutmaningen med gemensamma 
ambitioner.
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