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KORTFATTAD MOTIVERING

A. Utsläppshandelssystemet 

Ett av EU-institutionernas mest intensiva politikområden är miljöskydd och kampen mot 
klimatförändringar på både intern och internationell nivå, vilket man kan se i de olika rättsliga 
och ekonomiska instrument som antagits och i primärlagstiftningen i artikel 3.2 i EU-
fördraget och i en hel avdelning i EUF-fördraget.

År 2009 antog EU klimat- och energipaketet i syfte att i praktiken omsätta de mål som EU:s 
ledare satt upp under 2007, dvs. att senast 2020 uppnå en 20-procentig minskning av 
växthusgaserna jämfört med 1990 års nivåer, se till att förnybara energikällor utgör 20 procent 
av EU:s energiförbrukning och öka energieffektiviteten med 20 procent.

Direktiv 2003/87/EG (och senare ändringar) om ett system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser är ytterst viktigt. Direktivets ikraftträdande innebär att beskattningspolitiken 
tappar terräng, även om den inte går att räkna bort helt, till förmån för inrättandet av en egen 
marknad för utsläppsrätter där förhandlingar sker mellan de aktörer som orsakar 
växthusgasutsläppen i stället för mellan staterna. 

Marknaden gör att den tillåtna mängden globala utsläpp kan begränsas genom en begränsning 
av antalet utsläppsrätter. Tilldelningen av kvoter är ett sätt att tillämpa principen ”förorenaren 
betalar”. Kostnaderna för föroreningen tillfaller förorenaren och inte hela samhället. Det är 
nämligen företagen själva som måste anpassa sina utsläppskvoter till sina verkliga utsläpp 
genom att köpa utsläppsrätter på marknaden, investera i renare teknik eller minska 
produktionen för att anpassa sina utsläpp. 

Med dessa mekanismer får inte samhället de ekonomiska fördelarna av handeln med 
utsläppsrätter (genom staten som är fallet med beskattningssystemet), utan mer effektiva 
privata företag, som belönas eller bestraffas av marknaden, beroende på marknadskrafterna.

B. Det aktuella läget och lösningar 

Med detta i åtanke bör det finnas en viss balans mellan tillgången och efterfrågan på 
utsläppsrätter för att systemet ska fungera korrekt. En av de viktigaste bitarna är att hålla ett 
koldioxidpris som är tillräckligt högt för att man ska kunna minska utsläppen och satsa på 
effektivare teknik, som är en viktig faktor i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Denna 
mekanism är därför också mycket viktig för EU:s industri- och energipolitik.   

Den allvarliga ekonomiska kris som vi befinner oss i har liksom prisraset lett till ett överskott 
av utsläppsrätter och internationella krediter i förhållande till utsläppen. Kommissionen 
uppskattade detta överskott till 955 miljoner utsläppsrätter i början av 2012. Situationen 
riskerar att förvärras med hänsyn till det förväntade överskottet för 2013 till följd av tillfälliga 
faktorer med direkt anknytning till övergången till fas 3 i systemet från och med den 
1 januari 2013. Denna övergång medför en tillfällig men väsentlig ökning av tillgången på 
utsläppsrätter och internationella krediter.
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Kommissionens syfte med ändringen av direktivet är att förtydliga sina 
genomförandebefogenheter med anknytning till villkoren för auktionering av utsläppsrätter. 
Med den föreslagna ändringen strävar man efter att undantagsvis anpassa tidsschemat för 
auktioner till marknaden för utsläppsrätter. Denna ändring är en av de strukturella reformer 
som behövs i framtiden för att klara av utmaningarna inom utsläppshandelssystemet. 

Eftersom det rör sig om en marknad bör det i princip och i allmänhet vara marknadens egna 
regler som ska sörja för att den fungerar ordentligt. Man kan dock inte helt radikalt undanröja 
alla statliga ingripanden, eftersom staten och marknaden kompletterar varandra. Men det är 
inte statens roll att inrätta och genomföra marknaden, utan snarare att ingripa och övervaka. 
Det gör den för att garantera öppenheten och en kontinuerlig marknadsverksamhet. Detta 
gäller inte bara denna utsläppsmarknad, utan även andra värdepappersmarknader.      

När beskattningssystemet slopas till förmån för marknaden är det dock viktigt att dessa 
statliga ingripanden begränsas och underställs tidsfrister och stränga villkor. Ändringen av 
direktivet innebär inte att det är fritt fram för kommissionen att väsentligt ändra reglerna om 
en fri marknad, eftersom det skulle förstöra själva grunderna för ett fungerande system och 
omvandla det till något annat, vilket skulle kräva andra förfaranden och en genomgripande 
reform. 

Förslaget är i linje med det åtagande att se över tidsschemat för auktioneringen under fas 3 
som kommissionen gjort i samband med den överenskommelse som nyligen nåddes om
direktivet om energieffektivitet, vilket uttryckligen begärdes av parlamentet under 
förhandlingarna.

Föredraganden stöder sammanfattningsvis kommissionens förslag.

******

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet antar sin 
ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.


