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Remissvar
Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
COM(2016) om bindande årliga minskningar av
medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 mm
Svenskt Näringsliv har mottagit ovanstående rapport på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

Inledning
Klimatfrågan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Det är därför positivt Parisavtalet
nu har tillkommit på global nivå, och att avtalet verkar vara på god väg att ratificeras. EU har
definitivt varit en drivande kraft i detta. I arbetet framåt är det centralt att alla länder bidrar till
att uppnå Parisavtalets klimatmål, och att jämförbara målsättningar och styrmedel succesivt
införs i viktiga ekonomier. Inom EU är det också viktigt att alla länder tar sitt ansvar inom
ramen för EUs gemensamma åtaganden under Parisavtalet.

Avsaknad av kostnadseffektivitet för sektorer utanför utsläppshandeln
För att skapa legitimitet i klimatpolitiken och att få så stor effekt som möjligt för satsade
medel är det centralt att kostnadseffektivitet är i fokus. En av EUs styrkor i sin samverkan är
att hitta mer kostnadseffektiva lösningar än vad varje enskilt land kan göra. Detta är centralt i
EUs samverkan och bidrar till att stärka EUs konkurrenskraft. Klimatpolitikens flaggskepp –
EUs utsläppshandel - syftar just till detta, d v s att ett EU-gemensamt system ska leda till att
de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomförs först, oavsett var inom EU de finns.
Dessvärre har detta misslyckats när det gäller klimatpolitiken för de sektorer som inte
omfattas i utsläppshandeln.
Den ansvarsfördelning av klimatmålet för de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln
som nu föreslås utgår från medlemsstaternas BNP/capita. Därefter har det gjorts en
bedömning av kostnadseffektiviteten för de länder som ligger över medel vad gäller
BNP/capita, och inte för hela EUs medlemskrets. Svenskt Näringsliv anser att detta är
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mycket olyckligt. Basen för fördelningen av nationellt ansvar borde snarare ha varit en
bedömning av kostnadseffektiviteten inom hela EU, inkluderande alla medlemsstater.
Därefter kunde justeringar ha gjorts utifrån ekonomiska förutsättningar, d v s BNP/capita.

Flexibilitet viktigt
Avsaknaden av kostnadseffektivitet som utgångspunkt i ansvarsfördelningen gör
mekanismerna för flexibilitet desto viktigare. Möjligheten till flexibilitet bör primärt ta sin
utgångspunkt i att skapa just högre kostnadseffektivitet inom EU vad gäller vilka åtgärder
som genomförs. Flexibiliteten får dock inte bli ett sätt för vissa medlemsstater att inte
genomföra kostnadseffektiva åtgärder eller ta sin del av det gemensamma ansvaret inom
EU, varför dess utformning och tillämpning blir central.
Svenskt Näringsliv har inte haft möjlighet att i detalj analysera de nu föreslagna
flexibilitetsmekanismerna. Dock kan det konstateras att möjligheten till överföring från ETS
griper in i den fördelning av EUs mål som man tidigare gjort mellan handlande och ickehandlande sektorn.

Delegerade akter
Svenskt Näringsliv ställer sig frågande till den delegering av akter som förslås i förordningen
gällande skogliga referensnivåer. Principen bör vara att bestämmelser som är av betydelse
för tillämpningen av förordningen bör ingå i densamma. Om det är en nationell kompetens,
vilket är fallet med skogliga referensnivåer, bör frågan hanteras nationellt.

Översynsklausul
Om Parisavtalet skulle föranleda förändringar i EUs klimatpolitik bör en översyn av samtliga
berörda lagstiftningsakter genomföras, efter det att ett nytt övergripande EU-mål antagits.
Med andra ord bör förändringar genomföras i denna förordning om ansvarsfördelning göras
först efter att beslut om förändringar avseende övergripande EU-mål fattats. Detsamma
gäller för direktivet om utsläppshandeln.
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