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Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas
bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under
perioden 2021–2030 1
M2021/01390

Förslaget ingår i det omfattande paket med åtgärder för att nå klimatmålet 2030,
”55-procentpaketet” (”Fit for 55”) 2 som EU-kommissionen presenterade i juli 2021.
Förordningen om ansvarsfördelning (Effort Sharing Regulation, ESR) fastställer
bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för varje EU-land under
perioden 2021–2030. ESR omfattar sektorer som inte ingår i systemet för handel
med utsläppsrätter (European Trading System, ETS) eller LULUCF (Regulation on
Land-Use, Land-Use Change and Forestry) och omfattar växthusgasutsläpp från
bland annat vägtransporter, byggnader, jordbruk och avfall. Om lagstiftningen
förblir oförändrad, så skulle sektorer som för närvarande omfattas av ESR tillsammans uppnå en utsläppsminskning 2030 på 32 procent, vilket är otillräckligt
eftersom det europeiska klimatavtalet innebär ett övergripande mål på minst
55 procent utsläppsminskning jämfört med 1990. Förslaget innebär att de nationella målen uppgraderas så att den totala minskningen inom ESR för EU som
helhet år 2030 uppgår till 40 procent jämfört med 2005. Medlemsstaternas bidrag
varierar mellan 10 och 50 procent.
Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och
offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Konkurrensverket har tagit del av förslaget och med utgångspunkt i våra
ansvarsområden lämnar vi inga synpunkter på förslaget.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/842 on
binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate
action to meet commitments under the Paris Agreement, COM(2021) 555 final.
2 Meddelande från Kommissionen till Europarlamentet, Rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet, COM(2021) 550 final.
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