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Till
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Miljödepartementet

Remiss från Miljödepartementet - Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om
medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp
M2021-01390

Sammanfattning

Malmö stads bedömning är att de föreslagna ändringarna i förordningen kommer att påverka
staden och organisationen på längre sikt. Bedömningen i dagsläget är att detta främst gäller
kraven på utbyggnad av laddinfrastruktur och tankstationer för el- och vätgasdrivna bilar och
kraven på energieffektivisering av offentliga byggnader. Detta kan komma att kräva mer
resurser och de föreslagna förändringarna kan komma att kräva kompensation från staten till
landets kommuner. Enligt förslaget kommer EU att avsätta medel för den omställning som
initieras av de föreslagna förändringarna och Malmö stad vill betona vikten av att dessa
medel kan komma landets kommuner tillgodo. Vidare anser Malmö stad att det är positivt
att stimulera framtagandet av kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen av
växthusgaser. Ett prognosförfarande kan bli ett bra verktyg i valet av åtgärder samtidigt som
det är viktigt att själva rapporteringen harmoniseras.
Yttrande

Malmö stad vill med utgångspunkt i det från Miljödepartementet remitterade materialet avge
följande yttrande.
Öppen och regelbunden rapportering om medlemsstaternas skyldigheter i kombination med
robusta efterlevnadskontroller är grundläggande faktorer som säkerställer framsteg när det
gäller att uppfylla EU:s långsiktiga åtaganden om utsläppsminskningar. Kommissionen
kommer bland annat att använda den information som medlemsstaterna lämnat in och
rapporterat enligt styrningsförordningen som grund för sin regelbundna bedömning av
framstegen. Detta inbegriper information om utsläpp av växthusgaser, åtgärder, prognoser
och anpassning. Malmö stad bedömer att prognoser kan bli bra verktyg för att välja
kostnadseffektiva åtgärder samtidigt är det viktigt att själva rapporteringen harmoniseras.
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Handeln med utsläppsrätter kan vara ett viktigt verktyg för att stimulera kostnadseffektiva
åtgärder från företagens och konsumenternas sida inom dessa sektorer i alla medlemsstater.
Malmö stad anser att det är positivt att stimulera kostnadseffektiva åtgärder och att det är
viktigt att säkerställa åtgärderna om förslaget innebär konkurrensfördelar för företag utanför
EU.
Malmö stad bedömer att de föreslagna ändringarna i förordningen kommer att påverka
staden och organisationen på längre sikt. Bedömningen i dagsläget är att detta främst gäller
kraven på utbyggnad av laddinfrastruktur och tankstationer för el- och vätgasdrivna bilar och
kraven på energieffektivisering av offentliga byggnader. Detta kan komma att kräva mer
resurser och de föreslagna förändringarna kan komma att kräva kompensation från staten till
landets kommuner. Enligt förslaget kommer EU att avsätta medel för den omställning som
initieras av de föreslagna förändringarna och Malmö stad vill betona vikten av att dessa
medel kan komma landets kommuner tillgodo.
Ur ett mer allmänt perspektiv finns det på miljöområdet – och på andra områden – ett
behov av helhetssyn och överblick när det gäller förordningar, konventioner och andra
styrsignaler. Parallellt med detta ärende yttrar sig Malmö stad också kring ändringar i andra
förordningar på miljöområdet. Bekymret här är inte att det rör sig om separata ärenden:
snarare handlar det om att förfarandet signalerar till kommuner och andra intressenter att
styrsignalerna är många och ibland delvis överlappande. Intrycket förstärks av den mångfald
av beslut, strategier och handlingsplaner på EU-nivå som har beröringspunkter med den
förordning som behandlas i detta ärende. Mot denna bakgrund framstår det som angeläget
att staten löpande verkar för en harmonisering av förordningar, konventioner och andra
styrsignaler på såväl miljöområdet som inom andra politik- och verksamhetsområden.

Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Sekreterare

Belma Rosarv

Håkan Fäldt (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation.
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