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EUROPAPARLAMENTETS

OCH RÅDETS
2015/1814

BESLUT

(EU)

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
(Text av betydelse för EES)

Artikel 1
Reserv för marknadsstabilitet
1.
En reserv för marknadsstabilitet ska upprättas 2018, och utsläpps
rätter ska placeras i reserven från och med den 1 januari 2019.

2.
De 900 miljoner utsläppsrätter som räknas av från auktionsvoly
merna under perioden 2014–2016, såsom fastställs i förordning (EU)
nr 176/2014 enligt artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, ska inte läggas till
de volymer som ska auktioneras ut 2019 och 2020, utan ska i stället
placeras i reserven.

3.
De utsläppsrätter som inte tilldelats anläggningarna enligt arti
kel 10a.7 i direktiv 2003/87/EG och utsläppsrätter som inte tilldelats
anläggningar på grund av tillämpningen av artiklarna 10a.19 och 10a.20
i det direktivet ska placeras i reserven 2020. Kommissionen ska se över
direktiv 2003/87/EG i fråga om dessa utsläppsrätter som inte tilldelats
och, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och
rådet.

4.
Kommissionen ska offentliggöra det totala antalet utsläppsrätter i
omlopp varje år, senast den 15 maj påföljande år. Det totala antalet
utsläppsrätter i omlopp under ett visst år ska motsvara det kumulativa
antalet utsläppsrätter som utfärdats under perioden sedan den 1 januari
2008, inbegripet det antal som utfärdats enligt artikel 13.2 i direk
tiv 2003/87/EG under den perioden samt rättigheter att utnyttja interna
tionella reduktionsenheter som tillämpats av anläggningar som omfattas
av EU:s utsläppshandelssystem för utsläpp till och med den 31 decem
ber det året, minus det kumulativa antal ton kontrollerade utsläpp från
anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem mellan den
1 januari 2008 och den 31 december samma år, 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.

5.
Varje år ska ett antal utsläppsrätter motsvarande 12 % av det totala
antalet utsläppsrätter i omlopp, enligt det senaste offentliggörandet så
som avses i punkt 4 i den här artikeln, räknas av från de auktions
volymer som ska auktioneras ut av medlemsstaterna enligt artikel 10.2

02015D1814 — SV — 08.04.2018 — 001.001 — 3
▼B
i direktiv 2003/87/EG och placeras i reserven under en period på 12 må
nader med start den 1 september det året, såvida inte det antal utsläpps
rätter som ska placeras i reserven skulle vara lägre än 100 miljoner.
Under det första år som reserven används ska 8 % av det totala antalet
utsläppsrätter i omlopp, enligt det senaste offentliggörandet, också pla
ceras i reserven mellan den 1 januari och den 1 september det året
(motsvarande 1 % för varje kalendermånad). ►M1 Genom undantag
från första och andra meningen ska de procentsatser och de 100 miljo
ner utsläppsrätter som avses i dessa meningar fördubblas fram till den
31 december 2023. ◄

Utan att det påverkar det totala antal utsläppsrätter som ska räknas av
enligt denna punkt fram till den 31 december 2025 ska de utsläppsrätter
som avses i artikel 10.2 första stycket b i direktiv 2003/87/EG inte
beaktas vid fastställandet av medlemsstaternas andelar som bidrar till
det totala antalet.

▼M1
5a.
Om inget annat beslutas vid den första översyn som utförts i
enlighet med artikel 3 ska från och med 2023 de utsläppsrätter som
ingår i reserven utöver det totala antal utsläppsrätter som auktionerats ut
under det föregående året inte längre vara giltiga.

▼B
6.
Om det totala antalet utsläppsrätter i omlopp något år är lägre än
400 miljoner ska 100 miljoner utsläpprätter tas ut från reserven och
läggas till den volym utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlems
staterna enligt artikel 10.2 i direktiv 2003/87/EG. Om det finns färre än
100 miljoner utsläppsrätter i reserven ska samtliga utsläppsrätter i reser
ven tas ut enligt denna punkt.

7.
Om, under något år, punkt 6 i den här artikeln inte är tillämplig
och åtgärder vidtas i enlighet med artikel 29a i direktiv 2003/87/EG ska
100 miljoner utsläpprätter tas ut från reserven och läggas till den volym
utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna enligt arti
kel 10.2 i direktiv 2003/87/EG. Om det finns färre än 100 miljoner
utsläppsrätter i reserven ska samtliga utsläppsrätter i reserven tas ut
enligt denna punkt.

8.
Om åtgärder vidtas enligt punkterna 5, 6 eller 7 sedan det totala
antalet utsläppsrätter i omlopp har offentliggjorts, ska auktionskalend
rarna beakta de utsläppsrätter som placeras i eller som ska tas ut från
reserven. Utsläppsrätterna ska placeras i eller tas ut från reserven under
en period på 12 månader. Om utsläppsrätter tas ut enligt punkterna 6
eller 7 ska detta, oberoende av i vilken period detta sker, motsvara
medlemsstaternas tillämpliga andelar vid den tidpunkt då utsläppsrät
terna placeras i reserven, liksom den ordning i vilken utsläppsrätternas
placeras i reserven.
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Artikel 2
Ändringar av direktiv 2003/87/EG
Direktiv 2003/87/EG ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 10 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Från och med 2019 ska medlemsstaterna auktionera ut alla
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i enlighet med artiklarna
10a och 10c, och som inte placerats i den reserv för marknads
stabilitet som upprättas genom Europaparlamentets och rådets
beslut (EU) 2015/1814 (*).
___________
(*) 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).”

b) Följande punkt ska införas efter punkt 1:
”1a.
Om den volym utsläppsrätter som ska auktioneras ut av
medlemsstaterna under det sista året av varje period som avses i
artikel 13.1 i detta direktiv överstiger den förväntade genomsnitt
liga auktionsvolymen för den påföljande periodens två första år
före tillämpningen av artikel 1.5 i beslut (EU) 2015/1814 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.”
2. Artikel 13.2 andra stycket ska ersättas med följande:
”Medlemsstaterna ska utfärda utsläppsrätter till personer för den in
nevarande perioden i syfte att ersätta utsläppsrätter som har innehafts
av dessa personer men som annullerats i enlighet med första stycket.
På motsvarande sätt ska utsläppsrätter som ingår i reserven för mark
nadsstabilitet och som inte längre är giltiga ersättas med utsläpps
rätter som är giltiga för innevarande period.”

Artikel 3
Översyn
Kommissionen ska övervaka att reserven fungerar väl i samband med
den rapport som föreskrivs i artikel 10.5 i direktiv 2003/87/EG. I den
rapporten bör relevanta effekter på konkurrenskraften, särskilt inom
industrisektorn, beaktas bland annat med avseende på indikatorer för
BNP, sysselsättning och investeringar. Kommissionen ska, inom tre år
från det att reserven har börjat användas, och därefter vart femte år, på
grundval av en analys av den europeiska koldioxidmarknadens funktion,
göra en översyn av reserven och om så är lämpligt lägga fram ett förslag
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till Europaparlamentet och rådet. Varje översyn ska i synnerhet upp
märksamma procenttalet för fastställandet av det antal utsläppsrätter som
ska placeras i reserven enligt artikel 1.5 i detta beslut och det numeriska
värdet för tröskeln för det totala antalet utsläppsrätter i omlopp och det
antal utsläppsrätter som ska tas ut från reserven enligt artikel 1.6 eller
1.7 i detta beslut. I sin översyn ska kommissionen även undersöka hur
reserven påverkar tillväxten, sysselsättningen, unionens industriella kon
kurrenskraft och risken för koldioxidläckage.

Artikel 4
Övergångsbestämmelser
Artikel 10.1 i direktiv 2003/87/EG, ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/29/EG (1), ska fortsätta att gälla till och med
den 31 december 2018.

Artikel 5
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om
ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskaps
systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140,
5.6.2009, s. 63).

