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PR_COD_1amCom

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 beslut om ändring av beslut 
(EU) 2015/1814 vad gäller det antal utsläppsrätter som ska placeras i reserven för 
marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem för växthusgaser fram till 
2030
(COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0571),

– 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 (C9-0325/2021),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den …1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi,

– 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 [EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. Ännu ej offentliggjort i EUT].
2 [EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. Ännu ej offentliggjort i EUT].
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Efter vad den mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (IPCC) 
kommit fram till i sin rapport av 
den 7 augusti 2021: Climate Change 
2021: The Physical Science Basis har det 
blivit än mera livsviktigt att Parisavtalets 
mål om 1,5 °C hålls aktuellt. IPCC kom 
fram till att den globala temperaturen 
kommer att uppnå eller överskrida 
gränsvärdet på 1,5 °C tidigare än man 
förut väntat sig, nämligen inom de 
kommande 20 åren. IPCC kom också 
fram till att utan omedelbara och 
ambitiösa minskningar av 
växthusgasutsläppen kommer man inte att 
kunna begränsa den globala 
uppvärmningen så att den hålls nära 
1,5 °C eller ens 2 °C.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Behovet av brådskande åtgärder 
accentueras ytterligare av att extrema 
väderförhållanden blivit allt vanligare och 
intensivare, såsom en direkt följd av 
klimatförändringarna. Enligt FN:s kontor 
för katastrofriskreducering har både 
antalet katastrofer som rapporterats över 
hela världen och omfånget av de 
ekonomiska förlusterna nästan 
fördubblats under de 20 år som gått, och 
mycket av denna ökning motsvarar den 
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avsevärda ökningen av antalet 
klimatrelaterade katastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Unionen bör därför åtgärda denna 
krissituation genom att intensifiera sina 
insatser och befästa sin ställning som en 
internationell ledare i kampen mot det 
fenomen som heter de globala 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att ta itu med klimat- och 
miljörelaterade utmaningar och uppnå 
målen i Parisavtalet står i centrum för 
meddelandet om den europeiska gröna 
given, som antogs av kommissionen den 11 
december 20194.

(2) Att ta itu med klimat- och 
miljörelaterade utmaningar och uppnå 
målen i Parisavtalet står därför i centrum 
för meddelandet om den europeiska gröna 
given, som antogs av kommissionen den 11 
december 2019.

__________________ __________________

4 COM(2019) 640 final. 4 COM(2019) 640 final.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I och med covid-19-pandemin har 
det framkommit vilket intimt samband 
som råder mellan å ena sidan miljöhälsa 
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och sund biologisk mångfald och å andra 
sidan människors hälsa. Pandemin har 
låtit framstå i skarpare relief att 
klimatförändringarna måste begränsas 
för att vår biologiska mångfalds hälsa ska 
kunna upprätthållas och förbättras, något 
som i sin tur kommer att skydda 
människors hälsa. Unionsmedborgarna 
har också med kraft tagit ställning för att 
åtgärderna mot klimatförändringarna 
måste prioriteras, av omsorg om bättre 
folkhälsa.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att åtgärda den strukturella 
obalansen mellan tillgång och efterfrågan 
på utsläppsrätter på marknaden inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
beslut (EU) 2015/18149 2018 en reserv för 
marknadsstabilitet (reserven), som har 
använts sedan 2019.

(8) För att åtgärda den strukturella 
obalansen mellan tillgång och efterfrågan 
på utsläppsrätter på marknaden, en obalans 
som hotade att försvaga EU:s 
utsläppshandelssystem genom sänkta 
koldioxidpriser, vilket minskar 
incitamenten till utsläppsminskningar,
inrättades under 2018 genom 
Europaparlamentets och rådets beslut 
(EU) 2015/18149 en reserv för 
marknadsstabilitet (reserven), som har 
använts sedan 2019.

__________________ __________________

9 Europaparlamentets och rådets beslut 
(EU) 2015/1814 av den 6 oktober 2015 om 
upprättande och användning av en reserv 
för marknadsstabilitet för unionens 
utsläppshandelssystem och om ändring av 
direktiv 2003/87/EG (EUT L 264, 
9.10.2015, s. 1).

Europaparlamentets och rådets beslut 
(EU) 2015/1814 av den 6 oktober 2015 om 
upprättande och användning av en reserv 
för marknadsstabilitet för unionens 
utsläppshandelssystem och om ändring av 
direktiv 2003/87/EG (EUT L 264, 
9.10.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) En sådan justering var nödvändig 
för att säkerställa ett fortsatt 
ändamålsenligt utsläppshandelssystem för 
EU, med motståndskraft mot yttre 
faktorer som kan bli till hinder för den 
väg på vilken unionen slagit in i sin kamp 
mot klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om det totala antalet utsläppsrätter 
i omlopp som varje år ska placeras i 
reserven återgår till 12 % efter 2023 kan ett 
potentiellt skadligt överskott av 
utsläppsrätter i EU:s 
utsläppshandelssystem störa 
marknadsstabiliteten. Dessutom bör nivån 
på 24 % efter 2023 fastställas skilt från 
den allmänna översynen av direktiv 
2003/87/EG och beslut (EU) 2015/1814 
för att stärka EU:s utsläppshandelssystem 
i linje med unionens höjda 
klimatambitioner för 2030 för att 
säkerställa förutsägbarhet på marknaden.

(15) Om det totala antalet utsläppsrätter 
i omlopp som varje år ska placeras i 
reserven återgår till 12 % efter 2023 kan ett 
potentiellt skadligt överskott av 
utsläppsrätter i EU:s 
utsläppshandelssystem störa 
marknadsstabiliteten och strida mot de 
höjda klimatambitioner som framlades i 
den europeiska gröna given och stadfästes 
i förordning (EU) 2021/119.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Dessutom bör nivån på 24 % efter 
2023 fastställas skilt från den allmänna 
översynen av direktiv 2003/87/EG och 
beslut (EU) 2015/1814 för att stärka EU:s 
utsläppshandelssystem i linje med 
unionens höjda klimatambitioner för 
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2030 för att säkerställa förutsägbarhet på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Eftersom målet för detta beslut, 
nämligen att fortsätta med de nuvarande 
parametrarna för 
marknadsstabilitetsreserven i enlighet 
med direktiv (EU) 2018/410, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund 
av sin omfattning och sina verkningar, 
kan uppnås bättre på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta beslut inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

Or. en
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MOTIVERING

Klimatförändringarna är ett globalt nödläge som drabbar länder i alla världsdelar med 
ekonomiska störningar, extrema väderförhållanden och stigande havsnivåer. Enligt IPCC:s 
aktuella rapport1 från augusti 2021 ser vi nu vårt klimat förändras som aldrig förut under 
tusentals, om inte rentav hundratusentals år. Klimatförändringarna påverkar redan livet för 
flera miljoner människor i hela världen och hotar var och en av oss.

Det behövs insatser på global nivå för att vi ska kunna begränsa de förödande konsekvenserna 
av detta fenomen. Att försöka begränsa konsekvenserna med hjälp av ambitiösa minskningar 
av växthusgasutsläppen och samtidigt säkerställa en rättvis omställning och fortsatt 
konkurrenskraft för våra ekonomier, det är våra dagars största politiska projekt. Det kan 
lyckas endast med stöd av en internationell insats. 

Europeiska unionen är en global ledare i kampen mot klimatförändringarna. Den har 
intensifierat sina insatser och försett sig med de verktyg som är nödvändiga för att det ska 
framgå vilken ambition som behövs för att man ska kunna bemöta de aktuella globala 
utmaningarna. Genom att anta meddelandet om den europeiska gröna given har EU slagit in 
på en väg i riktning mot en grön omställning, baserad på en resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi som säkerställer att ingen lämnas på efterkälken. EU har sänt en 
tydlig global signal i och med sitt åtagande om att Europa senast 2050 ska bli den första 
klimatneutrala världsdelen.  

Den omställning som håller på att inledas genom den europeiska gröna given står också i ett 
intimt samband med återhämtningen från covid-19-pandemin. Pandemin har tvingat världen 
att ompröva sina prioriteringar och gjort det ännu tydligare att det råder ett intimt samband 
mellan människors hälsa, miljöhälsan och den biologiska mångfalden och att alla dessa är 
beroende av varandra. Den har lett till ett förnyat åtagande om bevarande av vår miljö och 
insikt om att vi måste rekonstruera våra ekonomier på ett sådant sätt att vår framtid styrs in på 
en annorlunda och mera hållbar utvecklingsbana för vår planet och, till följd av detta, också 
vår hälsa. Detta förnyade åtagande har tillkommit och framträtt genom NextGenerationEU, 
som är ett av de finansieringsinstrument med vilkas hjälp den europeiska gröna given kommer 
att förverkligas. 

Genom att anta sin klimatlag fortsatte EU att visa sin vilja att skrida från ord till handling 
genom att tillförsäkra sig om ett rättsligt bindande åtagande för att världsdelen Europa ska bli 
klimatneutral senast 2050. Samtidigt måste utsläppen minskas med minst 55 % fram till 2030, 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990. Dessa höjda klimatambitioner måste nu omsättas i 
praktisk handling och EU måste nu lägga om sin politik och sina befintliga mekanismer för att 
de nya målen ska framgå av dem. EU måste säkerställa att alla ekonomiska sektorer bidrar till 
de här ambitionerna och en av huvudprioriteringarna är därför ett starkare bidrag från EU:s 
utsläppshandelssystem. Detta är i själva verket en av de största nyheterna som håller på att 
förverkligas inom 55 %-paketet, där EU:s klimat- och energipolitiska ram för 2030 ses över 
för att den ska börja överensstämma med de nya mål som fastställts i klimatlagen. 

                                               
1 AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Bidrag från arbetsgrupp I till den sjätte 
utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC), från augusti 2021.
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För att söka undvika att EU:s utsläppshandelssystem försvagas till följd av att det anhopats ett 
överskott av utsläppsrätter sedan 2009 fastställde kommissionen under 2018 en 
marknadsstabilitetsreserv såsom en långsiktig lösning som använts sedan 2019. Efter att ha 
inrättat reserven under 2018 har kommissionen också, med hjälp av Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2018/410, justerat bestämmelserna om placering av utsläppsrätter i 
reserven och om tillfälligt frisläppande av dem till och med 2023. Kommissionen fördubblade 
den procentandel av det sammanlagda antalet utsläppsrätter i omlopp (intagsnivån) som ska 
placeras i reserven från 12 % till 24 %, och det minsta antalet utsläppsrätter som ska placeras 
där från 100 till 200 miljoner. 

Både införandet av reserven och de därpå följande justeringarna av bestämmelserna för hur 
den ska fungera var viktiga steg på väg mot att upprätthålla ett utsläppshandelssystem som är 
ändamålsenligt och anpassar sig till de dynamiska behoven inom de ekonomiska sektorer som 
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, exempelvis till följd av covid-19-pandemins 
inverkan på dessa sektorer. Det yttersta målet var att komma till rätta med överskottet på 
utsläppsrätter och göra systemet mera motståndskraftigt mot större chocker. Detta har blivit 
ännu mera relevant i dag, eftersom vi måste kunna leva upp till de höjda klimatambitionerna 
och undvika att EU:s utsläppshandelssystem försvagas genom sänkta koldioxidpriser, vilket 
minskar incitamenten till utsläppsminskningar. 

Meningen med det kommissionsförslag som vi har framför oss är att de tillfälliga 
justeringarna av reserven, vilka antogs genom direktiv (EU) 2018/410, ska få förbli i kraft till 
och med utgången av EU:s utsläppshandelssystems fjärde fas den 31 december 2030. Att en 
sådan förlängning behövs ligger i öppen dag. Om vi inte hinner få till stånd den här 
förlängningen kan detta leda till en skadlig ökning av överskottet av utsläppsrätter och detta 
kommer att motverka de höjda ambitioner som framlades i den gröna given och som det 
lagstiftades om i klimatlagen. 

Europa måste se framåt på sin utvecklingsbana i fråga om klimatet genom att stärka sina 
nuvarande verktyg och göra dem mera motståndskraftiga mot faktorer utifrån. Det här är inte 
rätta tillfället att försvaga EU:s utsläppshandelssystem genom att göra avkall på våra 
klimatambitioner. Den av kommissionen föreslagna förlängningen av de tillfälliga 
justeringarna är därför tvingande nödvändig och fullständigt i linje med EU:s globala roll i 
kampen mot klimatförändringarna.


	1244691SV.docx

