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Yttrande angående Europaparlamentets och
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2003/87/EG om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom
unionen samt om ändring av beslut (EU)
2015/1814 och förordning (EU) 2015/757
Sammanfattning
Energimyndigheten välkomnar en ökad ambitionsnivå inom EU:s
utsläppshandelssystem (ETS) och ser gärna ytterligare steg i denna riktning.
I kommissionens paket av föreslagna förändringar i lagstiftningen finns också
förslag till förändringar av energiskattedirektivet och förslag till införande av
en gränsjusteringsmekanism. Dessa tre förslag bildar en samverkande helhet
som tillsammans anpassar EU-ländernas energiskatter till klimatmålen,
utvidgar utsläppshandeln och samtidigt stävjar det s.k. koldioxidläckaget.
Därför är det viktigt att dessa tre förslag ses som en helhet så att motsättningar
och andra oönskade effekter kan undvikas.
Energimyndigheten anser att det är viktigt med en långsiktigt trovärdig
prissignal för att styra långsiktiga investeringar i en riktning som är förenlig
med de långsiktiga klimatmålen. Energimyndigheten förespråkar därför ett
reservationspris i auktioneringen eller någon annan typ av prisgolv.
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Energimyndighetens ställningstagande
Klimat- och energipaketet Fit for 55 är ett omfattande steg i en översyn av
unionen lagstiftning för att anpassa den till EU:s ökade klimatambition.
Energimyndigheten välkomnar att EU kommissionen presenterar detta
lagstiftningspaket som ska stötta omställningen till ett klimatneutralt samhälle på
sikt.
EU kommissionen har inte tagit fram någon konsekvensanalys för Fit for 55 som
helhet, utan separata analyser görs för varje lagstiftningsförslag. Det är svårt att
bedöma helheten och vilken betydelse och påverkan de olika förslagen har i
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förhållande till varandra. Detta gäller inte minst förslagen om ETS respektive
energiskattedirektivet, som båda kan användas för att prissätta bränslens
klimatpåverkan.
Energimyndigheten välkomnar en ökad ambitionsnivå inom ETS och ser gärna
ytterligare steg i denna riktning. Här kan dock Sverige driva den mix av åtgärder
inom utsläppshandeln respektive energibeskattningen som sammantaget ger en
prissättning som bäst driver på en omställning i linje med EU:s långsiktiga
klimatmål. Så länge det finns tillräckliga annulleringsmekanismer som
säkerställer att åtgärder som minskar utsläppen i ett land inte bara ökar utsläppen
i motsvarande grad någon annanstans i systemet. Då behöver en parallell
prissättning inte i sig vara ett problem om detta möjliggör en sammantagen
prissättning som ligger närmare vad som vore samhällsekonomiskt effektivt.
I linje med ovanstående resonemang välkomnar Energimyndigheten också
förslagen att utvidga ETS till fler sektorer – i befintligt respektive separat
handelssystem. Sverige bör dock uppmuntra till att en utvärdering av detta nya
separata handelssystem görs efter några år och huruvida en sammanslagning av
dessa systemet bör ske.
I förslaget och den tillhörande konsekvensbeskrivningen finns ett antal
parametrar som är möjliga att skruva på för att sammantaget öka ambitionen i
förslaget. Energimyndigheten vill här särskilt lyfta vikten av en långsiktigt
trovärdig prissignal för att styra långsiktiga investeringar i en riktning som är
förenlig med de långsiktiga klimatmålen. Detta kan exempelvis ske genom det
reservationspris i auktioneringen som beskrivs i alternativförslaget MSR3 i
konsekvensbedömningen eller någon annan typ av prisgolv.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Caroline
Asserup, chefsjuristen Rikard Janson, tillförordnade enhetschefen Sandra
Lindström samt handläggaren Helena Leander. Föredragande har varit
handläggaren Sharmin Chian.

Robert Andrén
Sharmin Chian
Beslutet har fattats elektroniskt i myndighetens handläggningssystem och saknar
därför namnunderskrifter.

