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Förslag till översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter för perioden 20212030 från Hagainitiativet

Bakgrund
Europeiska kommissionen presenterade den 15 juli 2015 ett förslag till reformering av
EU:s system för handel med utsläppsrätter. EU:s långsiktiga mål för utfasning av fossila
bränslen är att minska utsläppen med minst 80 % till 2050. Dessutom har Europeiska
rådet i oktober 2014 godkänt en ram för klimat- och energipolitiken med mål för 2030.
För att på ett kostnadseffektivt sätt kunna nå dessa mål måste handelssystemet för
perioden 2021-2030 reformeras.
Våra synpunkter
Vi är i grunden positiva till utsläppshandelssystemet. Viktiga principer för oss är att
utsläppshandeln bör:
-

Omfatta full auktionering
Ha ett tak som sänks förutsägbart och i linje med EU:s långsiktiga mål för 2050
Ha en mekanism för marknadsstabilisering (MSR)
Annullera överskottet av utsläppsrätter
Länka EU:s handelssystem med andra system för utsläppshandel

Vi har följande synpunkter på Europeiska kommissionens förslag:
-

-

Vi ser gärna ett större årligt borttagande av utsläppsrätter, dvs. mer än de
föreslagna 2,2 procenten. För att globalt nå det så kallade tvågradersmålet krävs
att EU tar större ansvar för utsläppsminskningar än vad kommissionens förslag
innebär.
Vi ser gärna en ökad andel auktionering, dvs. att man inte låser sig vid 57 % utan
beslutar om en högre andel auktionering. För att ”polluter pays principle” ska gälla
fullt ut måste pris sättas på samtliga utsläpp. Den fria tilldelningen av
utsläppsrätter underminerar detta.

-

-

-

Det är viktigt att marknadsstabilitetsreservens funktion hålls intakt och att inga
utsläppsrätter förs över till andra fonder. I kommissionens dokument föreslås att
en innovationsfond och en moderniseringsfond ska inrättas. Dessa fonder måste
konstrueras på så sätt att marknadsstabilitetsreservens funktion inte urvattnas.
Vi stödjer förslaget om att minska antalet verksamheter på koldioxidläckagelistan.
Enbart de verksamheter med verifierad hög risk för koldioxidläckage ska finnas på
listan. Även detta stödjer ”polluter pays principle”.
Vi stödjer arbetet med att göra riktmärkena mer relevanta och träffsäkra. På så
sätt minskar risken för att vissa verksamheter överkompenseras via den fria
tilldelningen av utsläppsrätter.

