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Denna rapport är framtagen med anledning av den pågående revisionen av EU:s
handelssystem med utsläppsrätter, EUETS. Under de senaste åren har EU-ETS
varit ett effektivt verktyg för att implementera prissättningar av koldioxid vilket
har lett till utsläppsminskningar i Europa.
Rapporten presenterar Centerpartiets
och den liberala gruppen Renew Europes huvudförslag för att skapa ett ambitiöst handelssystem med utsläppsrätter.
De nämnda förslagen är det som Emma
Wiesner, Centerpartiets och Renew Europes förhandlare i handeln med utsläppsrätter, går in med i de kommande förhandlingarna för ett reformerat handelssystem.
Förslagen utgår från EU-kommissionens
förslag som presenterades 2021-06-14.
Priset per utsläppsrätt har i denna rapport
uppskattats till 80 EUR/ton.
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En fungerande marknad som
bekämpar klimatförändringar
Kraftfulla klimatåtgärder innebär nya
tillväxtmöjligheter för den europeiska
ekonomin. Det krävs nya och stora investeringar för att nå våra högre klimatmål. Nya investeringar ska minska vårt
beroende av energiimport, förbättra
resurseffektiviteten och göra vår luft renare. EU:s klimatambitioner måste nås
på ett ekonomiskt effektivt, marknadsvänligt och tvärsektoriellt sätt, utan
att öka den administrativa bördan eller
undergräva EU:s konkurrenskraft.
Centerpartiet och Renew Europe ser
att marknader kan erbjuda ett effektivt, teknikneutralt och ekonomiskt
verktyg för minska koldioxidutsläppen,
som också bevarar miljön för framtida
generationer genom att internalisera
klimatskydd och utsläppskostnader,
vilket på så vis och snabbt kan minska
utsläppen.
Europa har över 15 års erfarenhet av
EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU-ETS. Handelssystemet omfattar i dag cirka 10 000 kraftverk och
industriella installationer och har lyckats få klimatförändringarna att ta plats
i styrelserummen genom att införa ett
pris på koldioxid. Detta har bidragit till
att stimulera investeringar i teknik som
genererar låga eller inga koldioxidutsläpp. Koldioxidmarknader är ett viktigt

verktyg för att säkra konkurrenskraft,
uppmuntra innovation och leverera
betydande utsläppsminskningar.
I juli 2021 presenterade EU-kommissionen ett förslag på att revidera
EU-ETS-direktivet eftersom det nuvarande EU-ETS-direktivet är otillräckligt
för att nå EU:s mål om minst 55 procent minskade utsläpp av inhemska
växthusgaser till 2030, liksom målet
om klimatneutralitet senast 2050. EUETS misslyckas i sin nuvarande form
med att främja investeringar och innovation i den skala som behövs för att
nå dessa mål. Kommissionen föreslår
därför bland annat utvidgningar av ETS
i syfte att införa ett tak och ett pris på
utsläpp i fler sektorer.
Med tanke på IPCC AR6-rapporten
och IEA:s netto noll-rapport är det av
högsta vikt att EU-ETS fortsätter att
driva på för kostnadseffektiva utsläppsminskningar i linje med EU:s klimatmål,
liksom för att fasa ut direkta och indirekta fossila subventioner.
Centerpartiet och Renew Europe anser
att följande områden behöver revideras
för att skapa ett mer ambitiöst handelssystem för utsläpp.
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Reformförslag
01. Anpassa utsläppshandeln
till 1,5-gradersmålet
De senaste IPCC-rapporterna och den
senaste UNEP Emissions Gap-rapporten visar att vi har en strikt global
koldioxidbudget om vi vill hålla den
globala uppvärmningen under 1,5 grader. EU-ETS är ett oumbärligt verktyg
för att se till att Europa håller sig inom
vår del av budgeten. EU-kommissionen
har föreslagit att den totala volymen av
utsläppsrätter inom EU-ETS ska minska med 4,2 procent varje år, jämfört
med dagens 2,2 procent, med målet
att minska utsläppen i ETS-sektorerna
med 61 procent tills 2030.

Detta mål bygger på EU:s övergripande
klimatmål om att de inhemska utsläppen ska minska med 55 procent fram
till 2030. Det bör dock göras mer för att
säkerställa att EU inte bara når målet
om 55 procent, utan också strävar efter
att uppfylla 1,5-gradersambitionen.
Vi vill justera handelssystemets tekniska parametrar, det vill säga det totala
utsläppstaket, den linjära reduktionsfaktorn (LRF), som bestämmer den årliga minskningen av utsläppstaket samt
marknadsstabilitetsreserven (MSR), för
att EU-ETS ska bli kompatibelt med
1,5-gradersmålet.

Centerpartiet och Renew Europe
föreslår:
01.
Minska det totala antalet utsläppsrätter
i systemet genom en engångsjustering.
02.
Öka antalet utsläppsrätter som tas bort
från systemet årligen. Utsläppsminskningarna sker snabbare via att LRF:en
ökas gradvis, vilket skapar ökad förutsägbarhet och höjd ambitionsnivå i
enlighet med 1,5 graders-målet.

03.
Systemet måste hantera överskottet
av utsläppsrätter bättre genom att
öka antalet utsläppsrätter som årligen
plockas bort av överskottet som går in i
reserven (MSR).
04.
Systemet måste bättre hantera överskottet av utsläppsrätter genom sänkt
tröskelvärdet för när överskottsreserven (MSR) aktiveras.
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02. Marknaden gör jobbet –
undvik undantag och
snedvridning
EU:s handelssystem med utsläpp bör
ge en tydlig prissignal på koldioxid för
att marknaden ska kunna avgöra var
och hur de mest kostnadseffektiva
utsläppsminskningarna kan ske. För att
skapa rättvisa spelregler, upprätthålla
stabiliteten och säkra förutsägbarheten
på marknaden är det därför viktigt att i
så stor utsträckning som möjligt undvika snedvridande åtgärder och undantag
På så vis snedvrider vi inte konkurrensen mellan medlemsstaterna eller inom
ramen för energimarknaden.
Detta innebär att vi gradvis måste fasa
ut den fria tilldelning av utsläppsrätter
samt ta bort möjligheterna till nationella indirekta kostnadskompensationer,
eftersom dessa skapar orättvis konkurrens mellan företag i olika medlemsstater.. Detta inkluderar även att ta obefogade undantag från EU-ETS-systemet,
via att till exempel lägga in avfallsförbränningsanläggningar, som i de allra
flesta länder är exkluderade, men har
med stor framgång inkluderats i Sverige
och Danmark.

EU-ETS-revideringen måste samordnas
med det snabba genomförandet av en
robust och välfungerande gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM).
CBAM bör införas gradvis och parallellt
med en avveckling av det nuvarande
systemet med gratis tilldelning i de
sektorer som omfattas av CBAM., Vid
ett sådant införande måste världshandelsreglerna (WTO) respekteras, samtidigt som dubbelkompensation undviks.
EU-ETS bygger på att auktionering av
utsläppsrätter är standardmetoden
för tilldelning och denna princip ska
fortsatt vara den bärande hörnstenen i
systemet. Gratis tilldelning av utsläppsrätter för att förhindra koldioxidläckage
bör endast riktas mot de sektorer som
verkligen är utsatta för sådana risker,
samtidigt som lämpligt skydd mot
koldioxidläckage bibehålls i sektorer
utanför CBAM. Riktmärkena för utsläppen måste vara både realistiska och
ge ett genuint incitament till ständiga
processförbättringar genom att belöna
de bäst presterande och uppmuntra
användningen av innovativ teknik.
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Centerpartiet och Renew Europe
föreslår:
01.
Den fria tilldelningen av utsläppsrätter
fasas ut snabbare: minst 70 procent av
utsläppsrätterna ska auktioneras (jämfört med dagens 57 procent) från och
med att den nya revideringen genomförs.
02.
Den fria tilldelningen ska inriktas på
sektorer och industrier som riskerar att
flyttas utanför Europas gränser.
03.
Koldioxidpriset vid import till EU
(CBAM-lagstiftningen) ska införas dubbelt så snabbt och starta inom 5 år.

04.
Fler sektorer ska betala koldioxidpris
vid import till EU (omfattas av CBAM),
exempelvis tillverkning av kemikalier
och plast.
05.
Gör det förbjudet för EU:s medlemsländer att betala ersättning till industri
som använder el från fossil energi, så
kallad ’indirekt kostnadskompensation’.
06.
Alla förbränningsanläggningar ska ingå i
handelssystemet.
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03. Inför effektiva gröna
villkor
Centerpartiet och Renew Europe välkomnar kommissionens förslag om ett
bindande åtagande för medlemsstaterna att använda samtliga intäkter från
EU-ETS (eller motsvarande finansiellt
belopp) till att stödja klimat- och energiomställningen.

ning och som saknar strategi för grön
omställning, då deras affärsmodell förutsätter att utsläppsrätter erhålls utan
kostnad och utan krav på motprestation. Detta innebär att fossilberoende
industri stöttas på konstgjord väg via
handelssystemet.

Det är viktigt att reglerna för moderniseringsfonden är helt i linje med Green
Deal och klimatlagen, och vi stöder
därför kommissionens förslag om att
mer av EU-ETS-intäkterna ska används
för att stödja energiomställningen. Andelen bör dock ökas och Centerpartiet
anser att samtliga medel i moderniseringsfonden bör vara öronmärkta för
finansiering av grön omställning.

För att komma tillrätta med det här
problemet föreslår kommissionen att
det införs gröna villkor för de industrier som tilldelas gratis utsläppsrätter..
Även om Centerpartiet och Renew
Europe anser att detta är ett steg i rätt
riktning, vill vi göra kriterierna för att
få gratis tilldelning starkare. Industrier
omfattas redan i dag av lagen om energikartläggningar, vilket gör kravet på energikartläggningar till ett svagt verktyg.

Det finns industrier och anläggningar i
Europa som är beroende av fri tilldelCenterpartiet och Renew Europe
föreslår:
01.
Medlemsstaternas intäkter från handelssystemet ska enbart användas för
att finansiera grön omställning.
02.
Krav på klimatfärdplaner för koldioxidneutralitet för att få gratis utsläppsrätter.

03.
100 procent av moderniseringsfonden
ska användas för att finansiera grön
omställning, inga undantag för fossila
projekt ska tillåtas. Detta skulle idag ge
cirka 500 miljarder kr för grön omställning i EU mellan 2023-2030.
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04. Skapa en starkare
innovationsfond
Den senaste klimatrapporten från IEA
konstaterar det Internationella energirådet att finansieringen av ny innovation behöver öka avsevärt under de
kommande åren. Här kan EU-ETS vara
ett kraftfullt verktyg för att skala upp
innovativ och ren teknik samtidigt som
det ger incitament för investeringar i
klimatomställning i energi- och industrisektorn.
Innovationsfonden har utvecklats till
ett effektivt verktyg för att stötta införandet av ny teknik i Europa. I den
senaste ansökningsomgången (2020)
översteg ansökningarna det tillgängliga
beloppet hela 22 gånger. Detta bevisar
att systemet måste utvecklas ytterli-

gare. Mer medel behövs för att stötta
privata investeringar i innovation och
ny teknik. När utsläppshandelssystemet utökas till att omfatta fler sektorer
är det dessutom viktigt att innovationsfondens omfattning helt och hållet
speglar dessa sektorer.
Centerpartiet och Renew Europe stöder införandet av Carbon Contracts
for Difference (CCD) som ett sätt att
skala upp produktionen av koldioxidfria
produkter och teknologier. Vi kommer
att arbeta för att detta blir ett verktyg för att främja gröna investeringar.
Samtidigt behöver det utvärderares hur
det bäst kan användas i samspel med
innovationsfonden.

Centerpartiet och Renew Europe
föreslår:
01.
Ökade satsningar på innovationer. Den
totala storleken på innovationsfonden ska fyrdubblas jämfört med idag.
Det innebär 1 160 miljarder SEK mer i
stöd fram till 2030 till innovativa kli
matsatsningar såsom Hybrit.
02.
Innovationsfondens medel ska tillgängliggöras snabbare och en större andel
medel bör tillgängliggöras i närtid.
03.
Antalet sektorer som kan söka pengar
från innovationsfonden ökar.

04.
Minst 10 procent av EU:s innovationsfond ska öronmärkas till ny teknik för
infångning av växthusgaser.
05.
En del av innovationsfondens medel
ska öronmärkas i en så kallad ocean
fund för att stötta innovation inom den
marina sektorn.
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05. Utvidga handelssystemet
till fler sektorer
Det råder stor enighet bland ekonomer
om att det mest effektiva sättet för att
minska koldioxidutsläppen är att införa
ett marknadspris på koldioxid. Detta
pris bör täcka så många sektorer som
möjligt, och en så stor del av världsekonomin som möjligt.
Centerpartiet och Renew Europe välkomnar att kommissionen har föreslagit
att sjötransporter ska ingå i det nuvarande utsläppshandelssystemet. Det är
här viktigt att understryka att utvidgningen bör anpassas till den befintliga
MRV-förordningen för sjöfart och att
den bör behandla alla medlemsstater
lika. Det är också viktigt att beakta
förslagets olika ekonomiska och sociala
konsekvenser i de olika medlemsstaterna - särskilt för EU:s hamnar i perifera
områden, områden beroende av is-navigering, samt öar.

Kommissionens förslag på ett separat
EU-ETS-system för byggnader och vägtransporter innebär koldioxidprissättning även i dessa sektorer, vars utsläpp
just nu dessvärre ökar. Det medför
dock sociala risker som måste beaktas.
Det är därför avgörande att minska de
potentiellt negativa effekterna som kan
uppstå bland socialt utsatta hushåll,
liksom för små och medelstora företag
samt transportanvändare.
Alla förändringar av förslaget som
potentiellt sänker klimatambitionerna
måste dock matchas av kompletterande åtgärder i övriga delar av EU-ETS
för att behålla den övergripande ambitionsnivån.

Centerpartiet och Renew Europe
föreslår:
01.
Sjöfart, flyg, bostäder och vägtransporter inkluderas i handelssystemet med
utsläppsrätter.

02.
Den linjära reduktionsfaktorn (LRF)
uppdateras kontinuerligt för att öka
ambitionerna i handelssystemet inom
vägtransporter och bostadssektorn.
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06. Straffa inte
föregångare
Vi ser flera fall hur det nuvarande handelssystemet med utsläppsrätter, tvärt
emot dess intentioner, kan utgöra ett
hinder för omställning. Anläggningar
som fasar ut fossila bränslen riskerar i
dag att uteslutas från handelssystemet
och går därmed miste om fri tilldelning
av utsläppsrätter, som fossilbaserad
produktion fortsätter att få. Detta stimulerar dessvärre fortsatt användning
av fossila bränslen och försenar nödvändiga utsläppsminskningar.
Det sätt som utsläppsriktmärken, så
kallade ”Benchmarks” definieras i dag
innebär att tillverkare som tar fram

produkter som ersätter fossilberoende
straffas genom att hamna i en annan
produktkategori, vilket hämmar omställningstakten i den konventionella
industrin.
Centerpartiet och Renew Europe välkomnar kommissionens försök att
korrigera dessa störande effekter men
anser att sådana konstruktionsbrister
måste åtgärdas även på kort sikt, förutsatt att gratis tilldelning fortfarande tillhandahålls. Förslaget måste förbättras
för att säkerställa att det finns långsiktiga incitament för de mest ambitiösa
föregångarna i omställningen.

Centerpartiet och Renew Europe
föreslår:
01.
Gränsvärdet för anläggningar som använder mer än 95 procent bioenergi tas
bort.
02.
Reglerna för de anläggningar som ingår
i systemet behöver ändras så att de
som minskat sina utsläpp inte faller ur
och missgynnas ekonomiskt.

03.
Regelverket för så kallade Benchmarks
ses över - för att bättre stimulera produktion och bättre produkter så att inte
innovativa produkter straffas.
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07. Nästa steg: Negativa
utsläpp och globalt ledarskap
Centerpartiet och Renew Europes klimatambition är i linje med Parisavtalet
och vi anser att direkta utsläppsminskningar är viktigast. Det uppdaterade
EU-ETS-förslaget omfattar i dag endast
de förorenande, ”positiva” utsläppen.
2050 ska utsläppen från EU-ETS-sektorn vara noll. De direkta utsläppsminskningarna behöver dock tidigare
än 2050 kompletteras med ökad koldioxidinfångning.
Centerpartiet och Renew Europe anser
därför att negativa utsläpp i form av
permanenta borttag av koldioxid också
bör täckas av marknadsdrivna prismekanismer. En framtida översyn av
EU-ETS och EU:s övergripande klimatpolitik behöver därför analysera hur negativa utsläpp kan inkluderas i handeln
med utsläppsrätter. Det är här viktigt
att det finns tydliga och strikta kriterier
för att säkerställa koldioxidupptagen är
reella och permanenta samt säkerställa

att de inte används som ett medel för
att kompensera för nödvändiga utsläppsminskningar.
Framgången för den europeiska koldioxidmarknaden är avgörande ur ett
globalt perspektiv, eftersom uppmuntrar fler länder att införa marknadsdriven koldioxidprissättning. Införandet
av CBAM utvidgar koldioxidprissättning
till importerade produkter som säljs
på EU-marknaden. EU kan dock göra
mer för att öka det globala samarbetet
när det gäller att införa prissättning av
koldioxid och koldioxidmarknader.
Centerpartiet och Renew Europe anser
därför att en framtida översyn av EUETS bör analysera hur EU-ETS enklare
kan kopplas till andra koldioxidmarknader, till exempel genom att inkluderas
i frihandelsavtal, samt analyserar inrättandet av internationella ”koldioxidklubbar”.

Centerpartiet och Renew Europe
föreslår:
01.
EU långsiktigt ska verka för att även
negativa utsläpp ska inkluderas i handelssystemet med utsläppsrätter.
02.
EU verkar för att fler länder ska anslutas till ETS.

03.
EU ska leda arbetet för att få fler länder
att införa pris på utsläpp genom att
bland annat driva initiativ för så kallade
’carbon clubs’.
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