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Lagförslag i FIT FOR 55 (14 juli 2021)
Lagstiftning som ändras
1. Utsläppshandelsdirektivet (EU ETS) – separata förslag MSR + flyg + CORSIA
2. Ansvarsfördelningsförordningen (ESR)
3. LULUCF-förordningen
4. Energiskattedirektivet
5. Förnybartdirektivet
6. Energieffektiviseringsdirektivet
7. Förordningen om bilar och koldioxid
8. Infrastrukturförordningen för alternativa drivmedel
Ny lagstiftning
9. Förslag om ”koldioxidtull” (CBAM) (nytt)
10. Re Fuel Aviation – kvotplikt + tankningstvång (nytt)
11. Fuel EU Maritime – reduktionsplikt (nytt)
12. Social klimatfond (nytt)

”Vinterpaketet” (15 december 2021)
Lagstiftning som ändras
Direktivet om byggnaders energiprestanda
Gasmarknadsdirektiv/-förordning
Ny lagstiftning
Metanmätningsdirektiv
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1. Nyutgivningen av EUA minskar snabbt och 
upphör helt 2040.

2. Gratistilldelningen avvecklas för de flesta 
branscher (delvis kopplat till CBAM).

EUA=utsläppsrätter inom EUs utsläppshandel

EUs utsläppshandel (EU ETS) – enligt Fit for 55
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Prisutveckling utsläppsrätter 1/4 2021-1/4 2022, €/EUA (ton CO2). Källa: www.barchart.com

Skärpt klimatpolitik inom EU betyder (allt annat lika)
> högre elpris & ökade produktionskostnader inom EU
> risk att tillverkning, investeringar och utsläpp flyttar till andra delar av världen
> risk för ökad elimport till EU

> ”koldioxidläckage”, ev. ökade globala utsläpp
> försämrad ekonomi och arbetsmarknad inom EU



Syften med CBAM
1. Förhindra att produkter och el producerade inom EU konkurreras ut på 

den inhemska marknaden p g a unionens klimatpolitik
2. Ge incitament för koldioxidprissättning i andra delar av världen – minska 

”åtgärdsgapet” inom klimatpolitiken mellan EU & resten

>   Minska de globala utsläppen



Åtgärder hittills mot koldioxidläckage:
1. Gratis tilldelning av utsläppsrätter
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Källa: EU-kommissionen 2021 

Totalt utbetald 
kompensation
miljoner €/år

2020 1358,81
2019 655,4
2018 462,3
2017 693,6

Åtgärder hittills mot koldioxidläckage:
2. Medlemsstaterna kompenserar industrin för dyrare el
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Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM

a) Ersätt successivt gratistilldelning av EUA till viss industriproduktion med en 
utsläppsrelaterad importavgift, CBAM.

b) Inför även CBAM vid import av elektricitet till unionen.

c) a) och b) måste vara ”WTO-kompatibla”.

d) Behåll möjligheten för medlemsstater att kompensera industrin för effekter 
på elpriset av EU ETS.



CBAM – så funkar det I
Berör import till EU (inte export) av
Cement Gödselmedel Järn-, stål- och aluminiumprodukter (rel. obearbetade)   Elektricitet
Berör initialt enbart direkta utsläpp vid själva tillverkningen (”scope 1”)

Undantaget
A. All import från länder med liknande CO2-kostnad som EU
- I förslaget: Island, Lichtenstein, Norge (ingår i EES) + Schweiz
- Tänkbara kandidater: UK, CA, NZ? Kalifornien, Sydkorea, Chile, Mexico?

2: Elimport från länder till 2030 – förutsatt att
• elsystemet är hopkopplat med EUs,
• klimatlagstiftningen för el och förnybart liknar EUs,
• man har lämnat plan om klimatneutralitet senast 2050 till Parisavtalet
• man tänker införa utsläppshandeln för åtminstone el à la EU senast 2030, samt
• har system som förhindrar elimport som inte uppfyller kraven.
- Handlar om Västra Balkan + Ukraina, Georgien & Moldova (Energy Community & DCFTA)
- Tänkbara kandidater: Marocko, Turkiet?
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- Endast ”godkänd deklarant” får importera de berörda produkterna.
- Deklaranten måste varje kvartal rapportera de direkta (”scope 1”) och indirekta (”scope 2”) utsläpp importen 

beräknas ha orsakat
- Deklaranten måste köpa CBAM-certifikat baserade på standardvärden för ”inbäddade” CO2-utsläpp (ett 

certifikat per ”inbäddat” ton CO2). Inledningsvis endast för direkta utsläpp, på sikt även för indirekta.
- Nationella myndigheter utfärdar och säljer certifikat i obegränsat antal (=ingen kvantitativ importbegränsning)
- Priset på CBAM-certifikat bestäms veckovis av auktionspriset inom utsläppshandeln
- Certifikaten placeras på deklarantens konto – ingen handel möjlig
- Vid utgången av varje kvartal måste antalet certifikat på deklarantens konto motsvara minst 80 % av de 

”inbäddade” utsläppen sedan senaste årsskifte
- 31 maj år 2 måste det på kontot finnas certifikat motsvarande importen år 1
- 31 maj år 2 annulleras automatiskt certifikat motsvarande importen år 1
- Överskjutande certifikat på kontot återköpes till försäljningspris före 30 juni år 2 (eller annulleras 30 juni år 3)
- Krav på CBAM-certifikat sänks i den mån

a/ deklaranten (gm. ackrediterad revisor) kan visa att de inbäddade utsläppen är lägre än normalvärde, eller
b/ någon typ av explicit prissättning av CO2-utsläpp (utsläppshandel el. CO2-skatt) har betalats

- Straffavgift 100 € per saknat certifikat (indexerat)

CBAM – så funkar det II
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CBAM – så funkar det III
- 2023-2025 enbart rapporteringsskyldighet – krav om att köpa CBAM-certifikat fr o m 2026.
- CBAM fasas in & gratistilldelning fasas ut koordinerat 2026-2035 – principer anges i CBAM-förordningen,

detaljer i utsläppshandelsdirektivet
2026:  Gratistilldelning 90 % av riktmärke, CBAM-certifikat för 10 % av inbäddade utsläpp måste köpas
2027:  80/20 2028: 70/30    /…/ 2034: 10/90 2035: 0/100

- Enskilda energi- eller industrianläggningar utanför EU (med lägre utsläpp än standardvärde) kan
direktregistrera sig.

- Kommissionen ska förbereda för att inkludera ytterligare produkter samt indirekta utsläpp (från tillförd el)
- Av intäkterna från försäljning av certifikat ska 75 % gå till unionens budget, 25 % till medlemsstaterna

(enl. fördelningsnyckel) – regler finns i förslag till ändring av beslutet om unionens ”egna medel”



Exportland Förväntad effekt på importen till 
EU p g a CBAM 2030, miljarder 

euro per år

Ryssland - 4,2

Afrika - 2,9

Övriga Europa (inkl. EFTA) - 1,1

Kina - 0,7

Indien - 0,5

USA - 0,1

Mellersta Östern & Turkiet - 0,1

Amerika exkl. USA - 0,1

Övriga Asien + Oceanien - 0,1

Storbritannien + 0,4
Källa: EU-kommissionen 2021 sid 62, Impact Assessment. SWD(2021) 643 final 

Effekter av CBAM på handeln?



Införande av CBAM väntas leda till
a/ minskad import av
- gödselmedel (-26,41%)
- cement (-15,12%)
- järn och stål (-11,98%)
- aluminium (-4,41%)
- jordbruksprodukter (-0,65%)
- konsumtionsvaror (-0,13%)
b/ ökad import av
- maskiner (+ 1,4%)
- icke-järnmetaller (1,29%)
- elprodukter (+ 0,97%)
- byggnadsmaterial (+ 0,6%)
jämfört med basprognos utan CBAM

Källa: EU-kommissionen 2021 sid 65, Impact Assessment. SWD(2021) 643 final 

Effekter av CBAM på handeln?



10 största exportörerna till EU 2019 av gödselmedel (vänster) och aluminium (höger), 1000 ton

Källa: An EU Tax on African Carbon – Assessing the Impact and Ways Forward. 
https://www.cgdev.org/blog/eu-tax-african-carbon-assessing-impact-and-ways-forward

Effekter av CBAM på handeln?

https://www.cgdev.org/sites/default/files/EU-Tax-Blog-Fig.1.PNG
https://www.cgdev.org/blog/eu-tax-african-carbon-assessing-impact-and-ways-forward


Källa: EU-kommissionen 2021 sid 66, Impact Assessment. SWD(2021) 643 final 

Effekter av CBAM på handeln?



We noted with grave concern the proposals for introducing trade 
barriers, such as unilateral carbon border adjustment, that are 
discriminatory.



We noted with grave concern the proposals for introducing trade 
barriers, such as unilateral carbon border adjustment, that are 
discriminatory.



Tack för uppmärksamheten!
magnus@nilssonproduktion.se

www.nilssonproduktion.se



Förhandlingsläget 6 april 2022
RÅDET
Förhandlingsinspel (”general approach”) antaget 15 mars 2022
- Undanta importleveranser < 150 €
- Enbart centralt, unionsövergripande register (inkl. certifikatskonto) – inga nationella register
- Kommissionen bör utreda förutsättningar för ”klimatklubbar”

PARLAMENTET
Förslag ENVI-rapportören CBAM (Mohammed Chahim, S&D)
- Inkludera omedelbar även indirekta utsläpp & ”uppströmsutsläpp” – t ex gruvbrytning
- Inludera organiska kemikalier och polymerer
- Fasa in 2025-2028 i stället för 2026-2035
- Enbart central, unionsövergripande myndighet
- Alla intäkter till unionen – satsa motsvarande unionsmedel på åtgärder i ”Least Developed Countries”

Förslag ENVI-rapportören EU ETS (Peter Liese, EPP)
- 80% av intäkterna till åtgärder i berörda sektorer inom EU, 20% till LDC + EUs östra & södra grannländer
- Utsläppsrätter indragna p g a CBAM läggs i reserv för ev. gratistilldelning om CBAM inte ger effekt
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