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Hur har EU ETS fungerat och vad innebär EU-kommissionens 
förslag? Inledande frågeställningar kring ETS2



Utsläppshandeln
Hur har utsläppshandeln fungerat?

EU ETS reformeras



Ökad ambition.
- Utsläppsbubblan i EU ETS ska minska 

snabbare: 4,3% per år (i st f 2,2%). Det 
innebär att utsläppen i den handlande 
sektorn minskar med -61% till år 2030 
(relativt år 2005). 

- Bidrar till ett högre pris
Fri tilldelning
- Fasas ut för CBAM-sektorer på 10 år med 

start 2026. 
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Utsläppshandeln
Problem med den fria tilldelningen

- Företag som utvecklar CO2-fria 
material har högre kostnader än de 
som tillverkar traditionella 
material. Med dagens 
tilldelningsregler får endast 
traditionella industriprocesser fri 
tilldelning. Nya företag med 
nollutsläpp har alltså en dubbel 
nackdel

- Värdet på den fria tilldelningen är 
enormt. Kan användas bättre

- Zero carbon benchmarks diskuteras



Transporter - EU-kommissions förslag: 
• Sjöfarten (50-150 Mt CO2) inkluderas i EU ETS. 
• Internationellt flyg (ca 70 Mt CO2) är redan i EU ETS
• År 2019 fanns indikationer att vägtransporter skulle inkluderas i 

EU ETS
• Istället  föreslås ett nytt utsläppshandelssystem för 

vägtransporter och uppvärmning med start 2026 – ETS2. Storlek: 
600 Mton CO2.



För:
- Tak på utsläpp. Mål att utsläppen minskar med 45% år 2030 relativt år 

2005. EU har haft svårt att få ner utsläppen i transportsektorn
- Kostnadseffektivitet. Ju fler länder och sektorer i ett handelssystem desto 

lägre kostnader för att uppnå det gemensamma utsläppsmålet
- Intäkter från försäljning av utsläppsrätter
- Marginell läckagerisk

Emot:
- Risk att nationella mål för transportsektorn inte klaras. 
- Risk för höga priser, på grund av låg priselasticitet
- Slår direkt mot medborgarna med risk för ny våg av gula 

västdemonstrationer. Men den smällen kommer oavsett styrmedel…
- Prissättning behöver kompletteras med andra styrmedel. Den nationella 

styrningen kommer kvarstå. ETS kan möjligen ses som ett skyddsnät

Ett handelssystem för vägtransporter och 
uppvärmning – bra eller dåligt?
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Tack!


