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MOTIVERING 
 
1. Rättslig grund 
 
Det föreslagna direktivet syftar till att skapa en EU-omfattande marknad för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser. Eftersom direktivet utgör en del av EU:s paket av strategier 
mot klimatförändringar och är ett verktyg för att uppnå ett miljömål (minskade utsläpp av 
växthusgaser) föreslås artikel 175.1 i EG-fördraget som rättslig grund. 
 
2. Ekonomisk grund för mekanismen för handel med utsläppsrätter 
 
När Kyotoprotokollet träder i kraft kommer de externa kostnaderna för den globala 
uppvärmningen att inbegripas i priset på alla produkter.  
 
Även om mekanismen för handel med utsläppsrätter inte i sig leder till minskade utsläpp av 
växthusgaser gör den att minskningar sker i de sektorer, företag och processer där kostnaderna 
är lägst. På detta sätt minskar den totala kostnaden för att uppnå miljömålet. Den flexibilitet 
som erbjuds är till fördel för såväl de företag som köper utsläppsrätter som de företag som 
säljer rätter, utan att det inverkar negativt på miljön. Handeln med utsläppsrätter är som 
bekant en av Kyotoprotokollets tre flexibla handelsmekanismer och skall enligt planerna 
inledas 2008. 
 
3. Direktiv om handel med utsläppsrätter – sammanfattning av Europeiska 

kommissionens förslag 
 
Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter kommer att börja gälla 2005 och 
omfatta nästan 5 000 europeiska företag (större enskilda källor) inom industri- och 
energisektorn, som svarar för mer än 46 procent av alla koldioxidutsläpp i Europa. Syftet med 
detta system är att:  
 
- bidra till att företag i medlemsstaterna får praktiska kunskaper inför igångsättandet av det 

internationella systemet för handel med utsläppsrätter 2008 (såsom fastställts i 
Kyotoprotokollet),  

- påskynda åtgärderna mot de flesta medlemsstaters bristande uppfyllande av åtagandena 
enligt överenskommelsen om bördesfördelning, redan från och med 2005,  

- kraftigt minska kostnaderna, med flera miljarder euro per år, för att uppfylla Europeiska 
unionens åtaganden enligt Kyotoprotokollet.  

 
Föredraganden ser positivt på att det införs ett system för handel med utsläppsrätter inom 
Europeiska unionen, men anser att det är ytterst viktigt att man först respekterar fyra 
principer:  
 
- Inom EU:s åtgärder för att minska växthusgaserna måste det råda balans mellan systemet 

för handel med utsläppsrätter och andra politiska strategier och åtgärder, exempelvis 
främjande av förnybara energikällor, energieffektivitet, miljövänligt jordbruk, offentliga 
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transporter, införande av energi- och koldioxidbeskattning inom transportsektorn och en 
satsning på forskning kring nya motorer och nya bränslen. Annars motarbetar vi den linje 
som EU drev under de internationella förhandlingarna om Kyotoprotokollet. 

 
- Åtgärderna för utsläppsminskningar bör omfatta alla ekonomiska sektorer. Utöver 

lagstiftning om industriella anläggningar och energianläggningar (som omfattas av detta 
direktiv) är det mycket viktigt att utveckla och införa andra juridiskt bindande 
gemenskapsinstrument för andra delar av industrin och för tjänstesektorn, jordbruket, 
hushållssektorn och, framför allt, transportsektorn (där utsläppen inom EU förväntas öka 
med mer än 50 procent under de närmaste tio åren). 

 
- Det är mycket viktigt att de gemensamma och samordnade strategierna och åtgärderna 

rörande klimatförändringar åtföljs av konkreta minskningsåtaganden och tidsplaner. 
 
- Den gemensamma och samordnade politiken beträffande klimatförändringar bör ha som 

mål att miljömålen uppnås samtidigt som störningar undviks på den inre marknaden. 
 
4. Gaser och sektorer som omfattas 
 
I förslaget till direktiv begränsas systemet (i bilaga I och II) till en enda växthusgas – 
koldioxid – och till energisektorn (förbränning, raffinaderier, koksverk) och delar av industrin 
(järnmetaller, papper och mineraler).  
 
Föredraganden anser att det är viktigt att snarast möjligt inbegripa även andra växthusgaser 
och andra delar av industrin (t.ex. kemisk industri, icke-järnmetallurgi och halvledare) i 
direktivets räckvidd.  
 
Detta bör dock ske tidigast när, och om, två förutsättningar uppfylls: För det första bör 
utökningen av direktivets räckvidd inte leda till en sådan stor ökning av antalet anläggningar 
att systemets enkelhet sätts på spel. För det andra är det mycket viktigt att inbegripandet av 
ytterligare gaser inte inskränker den öppenhet som nu gäller för koldioxid i fråga om mätning, 
övervakning, överföring och kontroll av uppgifter (i enlighet med bilaga IV och V).  
 
Eftersom dessa förutsättningar ännu inte är föreligger uppmanas Europeiska kommissionen att 
utveckla de metoder som krävs för att man skall kunna inbegripa andra gaser och sektorer när 
direktivet ses över (vilket planeras till 2004). 
 
5. Fördelning av utsläppsrätter 
 
a) Metod 
 
I enlighet med förslaget till direktiv skall medlemsstaterna under perioden 2005-2007 tilldela 
verksamhetsutövarna utsläppsrätter gratis (”grandfathering”) på grundval av tidigare utsläpp 
(som skall fastställas av respektive medlemsstat). Kommissionen anger sig vilja utarbeta en 
harmoniserad fördelningsmetod för den andra perioden (2008-2012) men går inte in på 
detaljer. 
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En fördel med att metoden bygger på att den första fördelningen görs gratis är att 
verksamhetsutövarna inte åläggs någon avgift som de på grund av avsaknaden av andra 
åtgärder skulle uppfatta som en ny skatt. Det finns dock andra brister som måste rättas till: 
a) principen att förorenaren betalar inte beaktas inte, b) metoden är orättvis för 
verksamhetsutövare som börjat minska sina utsläpp redan tidigare, c) nya företags inträde på 
marknaden försvåras, d) den inre marknaden kan komma att snedvridas på grund av att 
medlemsstaterna använder sig av olika referensår, och e) det är inte möjligt att bilda sig en 
direkt uppfattning om vad en utsläppsrättsenhet kostar på marknaden. 
 
Föredraganden föreslår att man för att åtgärda dessa problem använder sig av ett hybridsystem 
vid fördelningen av utsläppsrätter under den första perioden (2005–2007). Detta skulle 
fungera så att medlemsstaterna skulle tilldela 70 procent av utsläppsrätterna kostnadsfritt, på 
grundval av de utsläppsnivåer som fastställts för 1990 (referensår i Kyotoprotokollet), medan 
de övriga 30 procenten auktioneras ut. Vidare föreslår föredraganden att alla utsläppsrätter 
fördelas genom auktion under den andra perioden. 
 
Under såväl den första som den andra perioden måste fördelningen vara budgetneutral, varför 
medlemsstaterna bör fördela avkastningen från auktionerna på de företag som deltar i 
systemet, utifrån vissa miljökriterier. 
 
b) Sammanlagt antal utsläppsrätter 
 
I direktivets artikel 9 slås det fast att medlemsstaterna skall besluta om det sammanlagda antal 
utsläppsrätter som skall utfärdas, och i bilaga III fastställs de kriterier som skall ligga till 
grund för fördelningen av denna totala mängd utsläppsrätter till verksamhetsutövarna. 
 
Kommissionens förslag medför två problem: a) det ställs inte upp några mätbara årliga mål 
för minskningen av växthusgaser som skall uppnås genom systemet för handel med 
utsläppsrätter i gemenskapen och medlemsstaterna och b) det faktum att medlemsstaterna 
kommer att få välja vilken mängd utsläppsrätter de skall utfärda medför en allvarlig risk för 
att konkurrensen på den inre marknaden snedvrids då vissa medlemsstater kan komma att 
utfärda alltför många utsläppsrätter (”overallocation”) till förmån för vissa sektorer eller 
verksamhetsutövare. 
 
I syfte att rätta till denna situation har föredraganden föreslagit ändringar av artikel 9 och 
bilaga III, vilka går ut på att fastställa ett tak för mängden utsläppsrätter som respektive 
medlemsstat får utfärda. Detta tak bör motsvara 50 procent av de årliga förväntade utsläppen i 
varje medlemsstat enligt en linjär kurva med samma mål som åtagandena i Kyotoprotokollet. 
 
6. Förenlighet med andra nationella åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser 
 
Föredraganden förstår att det är svårt för vissa medlemsstater att anpassa sin politik till detta 
direktiv, men håller ändå med kommissionen om att systemet för handel med utsläppsrätter 
måste vara juridiskt bindande och anser att detta system inte får bli frivilligt (genom en 
formell rätt att ställa sig utanför), eftersom en sådan flexibilitet skulle leda till: 
 
- att den inre marknaden snedvrids, 
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- att de europeiska företagen blir sämre förberedda inför det internationella systemet för 
handel med utsläppsrätter, 

- att de möjligheter till stordriftsfördelar som systemet erbjuder minskas och att kostnaden 
för EU:s uppfyllande av sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet ökar (i en studie1 som 
kommissionen nyligen offentliggjort beräknas denna kostnad minska med hälften om 
detta direktiv genomförs), 

- att systemets miljöpotential minskar,  
- att man måste utveckla alternativa instrument för att minska utsläppen av växthusgaser 

vilka är mindre flexibla ur ekonomisk synvinkel än handeln med utsläppsrätter, till 
exempel beskattning av energi och koldioxid. 

 
7. Kopplingar till Kyotoprotokollets flexibla mekanismer 
 
I direktivet behandlas inte möjligheten att använda de tillgodohavanden som 
verksamhetsutövarna erhållit inom projekt som genomförs inom ramen för Kyotoprotokollets 
flexibla mekanismer, dvs. mekanismen för ren utveckling (tilldelning av tillgodohavanden till 
verksamhetsutövare som genomför rena projekt i utvecklingsländer) och mekanismen för 
gemensamt genomförande (tilldelning av tillgodohavanden från projekt mellan 
industriländer). 
 
Föredraganden anser att det är viktigt att bringa klarhet i situationen. Under direktivets 
första period (2005–2007), som föregår igångsättandet av det internationella systemet för 
handel med utsläppsrätter (2008), bör det vara helt förbjudet att använda sig av 
tillgodohavanden, eftersom målet med direktivet är att minska utsläppen inom EU. 
 
Från och med direktivets andra period (som sammanfaller med igångsättandet av det 
internationella systemet för handel med utsläppsrätter enligt Kyotoprotokollet) bör man i detta 
direktiv tillåta utnyttjande av tillgodohavanden från projekt inom ramen för mekanismen för 
ren utveckling och mekanismen för gemensamt genomförande, förutsatt att dessa projekt inte 
omfattar kolsänkor, fossila energikällor eller kärnenergi. 
 

 

                                                           
1 Kornelis Block, David de Jager och Chris Hendriks, 2001, Economic Evaluation of Sectoral Emission 
Reduction objectives for Climate Change. 
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