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Miljö- och energidepartementet

Synpunkter på EU-kommissionens förslag till
anvsvarsfördelningsförordning
Energiföretagen Sverige har fått möjlighet att lämna sin synpunkter på
ovanstående förslag.
Energiföretagen Sverige är Energiföretagen Sverige är en branschorganisation,
bildad av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Vi samlar företag
som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar elektricitet, värme och kyla.
EU-borde skärpa sitt klimatmål i ljuset av Paris
Den 22 april i år skrev över 170 länder under det klimatavtal som de tidigare
enats om i Paris i slutet av förra året vid COP21. Avtalet innehåller ett
långsiktigt mål om att hålla den globala temperaturökningen nere till
maximalt 2 grader, med sikte på att understiga 1,5 graders global
temperaturökning.
EU:s klimatmål är sedan tidigare att minska utsläppen med 80–95 procent till
år 2050 och för år 2030 finns ett mål på minus 40 procent jämfört med år
1990. Det sistnämnda målet baseras på en färdplan inom EU utifrån en global
temperaturökning på max 2 grader.
Mot bakgrund av den nya målsättningen i Parisavtalet borde EU skärpa sitt
klimatmål. Det innebär att målsättningarna både i den handlande och ickehandlande sektorn måste ses över.
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Översynsklausul i förordningen är nyckeln
För att en översyn av EU:s klimatmål ska vara möjlig så anser att
översynsklausulen i förordningen är mycket central. Både
utsläppshandelssystemet och regleringen av utsläpp i den icke-handlande
sektorn behöver anpassas till Parisavtalets 5-åriga översynscykel. Översynen
syftar bland annat till att stämma av hur världens samlade åtaganden för
utsläppsminskningar ligger till i förhållande till den
globala temperaturökningen. I direktivförslaget som reglerar den ickehandlande sektorn finns en översynsklausul, men den är ganska övergipande.
Den borde ange att EU-kommissionen ska lägga fram nya förslag om
översynen visar att det finns ett behov istället för att som i förslaget ange att
EU-kommissionen kan lägga fram förslag.
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Översynsklausulen anger dessutom att en översyn ska ske först 2024, medan
Energiföretagen anser att den borde ske tidigare, i samband med att FN:s
klimatpanel (IPCC) publicerar sin rapport om konsekvenserna av det nya 1,5
graders målet år 2018.
I utsläppshandelsdirektivet saknas en översynsklausul. Energiföretagen anser
att motsvarande klausul bör införas i detta direktiv.
Flexibilitetsmekanismer viktiga
För många länder kommer de föreslagna nationella målen i den ickehandlande sektorn att vara svåra att uppnå. Även Sverige kan komma att få
det tufft att uppnå sitt mål. Energiföretagen Sverige har därför en positiv syn
på de flexibilitetsmekanismer i artiklarna 5-7 som finns i förordningen, särskilt
den som möjliggör flexibilitet mellan handlande och icke-handlande sektorn.
Energiföretagens bidrag
Energiföretagen Sveriges medlemmar har ambitionen att bidra till våra
nationella, europeiska och globala miljömål. Vi ser stora möjligheter i till
exempel elektrifiering av transporter och industri, av ny industri i Sverige
såsom datacenters och att ta till vara mer spillvärme, och rester från skog och
avfallsströmmar i fjärrvärme verksamhet. Men en viktig förutsättning för att
vårt bidrag ska få verklig effekt, är att våra politiker ser till att EU-regelverket
är i linje med de globala målsättningarna. Alla dessa ambitioner rimmar med
en skärpning av EU:s klimatmål.

Stockholm, som ovan
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