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Koldioxidläckage: hindra företag att smita från 
utsläppsreglerna

Parlamentet vill ha en mer ambitiös koldioxidskatt på importerade varor. Syftet är att 
hindra koldioxidläckage, det vill säga verksamhet som flyttar från EU för att slippa 
utsläppskrav.

Parlamentet vill förhindra koldioxidläckage, alltså då företag flyttar verksamhet ut från EU för att slippa utsläppskrav. ©AFP/INTERPRESS

När den europeiska industrin återhämtar sig från covid-19-krisen och kämpar med effekterna av 
kriget i Ukraina, försöker EU uppfylla sina klimatåtaganden, utan att äventyra antalet jobb och 
produktionskedjor på hemmaplan.

Omkring 27 procent av de globala koldioxidutsläppen från bränsleförbränning kommer från 
internationellt handlade varor. Samtidigt har utsläppen från EU:s import ökat, vilket riskerar 
undergräva effekten av EU:s klimatinsatser.
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Läs mer om hur EU:s återhämtningsplan prioriterar klimatet. 
 

Vad är koldioxidläckage? 
 
Koldioxidläckage uppstår då industrier som släpper ut växthusgaser flyttar verksamhet från EU 
till andra länder för att slippa tuffare standarder.

Hur kan EU hindra koldioxidläckage? 
 
EU genomför insatser för att minska sitt koldioxidavtryck enligt den Europeiska gröna given. 
Men mål om att bli mer hållbart rustat och klimatneutralt till år 2050 riskerar att undergrävas av 
avsaknad av insatser från andra mindre klimatambitiösa länder. För att mildra detta föreslog 
kommissionen i juli 2021 en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM, Carbon Border 
Adjustment Mechanism), genom vilken en koldioxidskatt tillämpas på vissa varor som 
importeras från länder utanför EU. CBAM är också en del av en rad lagar som justeras inom 
ramen för Fit for 55-paketet. Syftet är att uppfylla den europeiska klimatlagen genom att minska 
utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. 

Läs mer om EU:s mål för att minska koldioxidutsläppen.

Hur kommer en europeisk koldioxidskatt att fungera? 
 
Om produkter kommer från länder med mindre ambitiösa regler än EU tillämpas skattesatsen 
som säkerställer att importer inte är billigare än motsvarande EU-produkt.

Givet risken att miljöskadliga sektorer flyttar verksamhet till länder med mindre strikta regler för 
utsläpp av växthusgaser, är pris på koldioxid ett viktigt komplement till det existerande systemet 
inom EU för handel med utsläppsrätter (ETS).

Nuvarande prissättningsmekanismer för koldioxid 
inom EU: ETS 
 
Enligt det nuvarande systemet med handel med utsläppsrätter (ETS) som innebär finansiella 
incitament för att minska utsläppen måste kraftverk och industrier inneha ett tillstånd för varje 
ton koldioxid de producerar. Priset på tillstånden drivs av utbud och efterfrågan.

På grund av den ekonomiska krisen hade efterfrågan på tillstånd fallit, och därigenom också 
priset, vilket avskräckte företag från att investera i grön teknologi. För att lösa frågan reformerar 
EU ETS, i enlighet med Fit for 55-paketet.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200429STO78172/klimatinvesteringar-prioriteras-i-eu-s-aterhamtningsplan
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200618STO81513/den-grona-given-nyckeln-till-ett-klimatneutralt-och-hallbart-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20200618STO81513/den-grona-given-nyckeln-till-ett-klimatneutralt-och-hallbart-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20190926STO62270/vad-betyder-koldioxidneutralitet-och-hur-kan-det-uppnas-till-ar-2050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0564&from=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180305STO99003/minska-utslapp-av-vaxthusgaser-eu-s-mal-och-atgarder
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170213STO62208/darfor-kravs-en-reform-av-eu-s-system-for-handel-med-utslappsratter-ets
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170213STO62208/darfor-kravs-en-reform-av-eu-s-system-for-handel-med-utslappsratter-ets


Regler för gränsjusteringsmekanismen 
 
Efter en preliminära överenskommelse med EU-länderna i december 2022 antog 
Europaparlamentet reglerna för gränsjusteringsmekanismen (CBAM) i april 2023. Den kommer 
att omfatta varor från energiintensiva industrier som järn, stål, cement, aluminium, 
gödningsmedel och elektricitet.

CBAM ska inledningsvis tillämpas på direkta utsläpp - växthusgaser som släpps ut från det att 
varor produceras till dess att de importeras till EU. Men i framtiden kommer den också att 
tillämpas på indirekta utsläpp - från elproduktion som används för att producera de varor som 
omfattas av lagstiftningen.

Vem betalar avgiften?
Importörerna måste betala skillnaden mellan det koldioxidpris som betalas i produktionslandet 
och priset på EU:s utsläppsrätter inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter 
(ETS). De måste kvartalsvis rapportera de direkta och indirekta utsläppen från varor som 
importerats under det föregående kvartalet samt alla koldioxidpriser som betalats utomlands.

När börjar den nya koldioxidavgiften gälla?
Längden på övergångsperioden och det fullständiga införandet av CBAM kommer att kopplas till 
utfasningen av gratis utsläppsrätter inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter 
(ETS) och kommer därför att införas gradvis mellan 2026 och 2034.

Vad ska pengarna som samlas in via EU:s koldioxidavgift 
användas till?
Ledamöterna stod bakom kommissionens förslag om att använda intäkterna som en ny 
inkomstkälla i EU-budgeten. Dessutom bör minst motsvarande ekonomiskt värde kanaliseras till 
de minst utvecklade länderna för att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen från deras 
tillverkningsindustrier. 
 

Mer om EU:s åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna: 
 

Orsakerna till avskogning och hur EU tacklar det• 
Så minska EU fler växthusgaser än koldioxid• 
Hur främjar EU förnybar energi?• 
EU:s förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035 förklarat• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200709STO83005/eu-budget-parliament-pushes-for-new-revenue-sources
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200709STO83005/eu-budget-parliament-pushes-for-new-revenue-sources
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200131STO71519/the-eu-s-long-term-budget-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20221019STO44561/orsakerna-till-avskogning-och-hur-eu-tacklar-det
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20230322STO78109/sa-minskar-eu-fler-vaxthusgaser-an-koldioxid
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20221128STO58001/hur-framjar-eu-fornybar-energi
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20221019STO44572/eu-s-forbud-mot-forsaljning-av-nya-bensin-och-dieselbilar


Mer information 
Följ ärendet i vår interaktiva grafik (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Carbon emissions pricing", mars 2020 (en)
Världsbanken: Pricing carbon (en) 
Lagstiftningen steg för steg 
Text antagen i plenum (april 2023)
EU:s gränsjusteringsmekanism: påverkan på klimatet och konkurrenskraften (mars 2023) (en)
Kort sammanfattning: Gränsjusteringsmekanismen (en)

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

Artikel

4 I 4

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-carbon-border-adjustment-mechanism?sid=04-2022
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649352/EPRS_BRI(2020)649352_EN.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#CarbonPricing
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0214(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0100_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document/EPRS_BRI(2022)698889
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document/EPRS_ATA(2023)745713
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