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Regler för rätt tilldelning av
utsläppsrätter och om nya kontotyper
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:70 Regler
för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper.
I propositionen föreslås ändringar i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter och luftfartslagen (2010:500). Ändringarna föreslås för att det
svenska regelverket ska överensstämma med nya EU-regler om hantering av
utsläppsrätter i unionsregistret. Förslagen gäller de nya kontotyperna
handelskonto och mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter.
Kontoföringsmyndigheten föreslås få rätt att ta ut avgifter både för ansökan
om och förande av konton.
I propositionen föreslås vidare att tillsynsmyndigheten ska få ta ut en
förseningsavgift om en verksamhetsutövare inte i rätt tid har lämnat
information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet,
aktivitetsnivå eller drift och detta medfört en för hög tilldelning av
utsläppsrätter. Den verksamhetsutövare som har fått för många utsläppsrätter
blir skyldig att återlämna dessa.
För genomförande av EU-regler om flygverksamheter i handelssystemet
föreslås regler om verksamhetsförbud och verkställighet av sådana förbud.
Förslagen innebär också att regler som avser tidigare handelsperioder och
som inte längre behövs tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2015.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslår
att riksdagen antar regeringens lagförslag.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
2. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:70 punkterna 1 och 2.
Stockholm den 19 maj 2015
På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Matilda Ernkrans
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Matilda Ernkrans (S), Ulf Berg (M),
Isak From (S), Johan Hultberg (M), Maria Strömkvist (S), Martin Kinnunen
(SD), Åsa Coenraads (M), Stina Bergström (MP), Gunilla Nordgren (M),
Monica Haider (S), Anders Forsberg (SD), Lars Tysklind (FP), Jens Holm (V),
Magnus Oscarsson (KD), Marianne Pettersson (S), Johan Büser (S) och
Kristina Yngwe (C).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:70 Regler
för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper. I propositionen
föreslås ändringar i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och
luftfartslagen (2010:500). Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i
bilaga 1, och regeringens lagförslag återges i bilaga 2. Förslagen har granskats
av Lagrådet. Regeringen har följt Lagrådets förslag.

Bakgrund
Som en viktig del i EU:s arbete mot klimatförändringar har EU etablerat ett
system för handel med utsläppsrätter som ansluter till Kyotoprotokollet. Den
första och andra handelsperioden, 2005–2007 respektive 2008–2012, har
avslutats, och den tredje handelsperioden, 2013–2020, pågår. De
grundläggande reglerna om EU:s handel med utsläppsrätter finns i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (nedan kallat
handelsdirektivet). Handelsdirektivet har ändrats flera gånger.
Utgångspunkten i handelssystemet är att växthusgaser inte får släppas ut
från stationära anläggningar som omfattas av systemet, om inte ett särskilt
tillstånd finns. Handelssystemet omfattar bl.a. förbränningsanläggningar,
oljeraffinaderier, anläggningar för produktion eller bearbetning av järn, stål,
glas och glasfiber, cement och keramik samt anläggningar för tillverkning av
papper eller pappersmassa. Även utsläpp från avskiljning och geologisk
lagring av koldioxid omfattas fr.o.m. 2013 av handelssystemet. Oftast gäller
att en kapacitetströskel som relaterar till produktionsvolym ska överskridas för
att anläggningen ska komma med i systemet. Sedan 2012 ingår även
flygverksamhet i handelssystemet; dock gäller vissa viktiga undantag för
flyget i enlighet med bilaga 1 till direktivet. Vidare undantas
tredjelandsflygningar fram t.o.m. 2016 enligt artikel 28a i handelsdirektivet.
För flygverksamheter krävs det inte tillstånd för utsläpp av växthusgaser. I
stället krävs det en godkänd övervakningsplan.
Koldioxid är den huvudsakliga växthusgas som ingår i handelssystemet.
För vissa sektorer omfattas även utsläpp av växthusgaserna perfluorkolväten
och dikväveoxid. För att täcka utsläppen av växthusgaser tilldelas
verksamhetsutövarna utsläppsrätter. Olika utsläppsrätter används beroende på
om verksamhetsutövarna driver en stationär anläggning eller flygverksamhet.
Verksamhetsutövarna har även möjlighet att använda sig av internationella
reduktionsenheter för att täcka sina utsläpp av växthusgaser. Internationella
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reduktionsenheter
är
certifierade
utsläppsminskningar,
utsläppsminskningsenheter och reduktionsenheter från projekt eller annan
verksamhet för att minska utsläppen som får användas enligt artikel 11a.5 i
handelsdirektivet.
En verksamhetsutövare ska genom beräkning eller mätning övervaka sina
utsläpp av koldioxid och varje år lämna in en verifierad rapport om utsläppen.
I artiklarna 14 och 15 i och bilagorna IV och V till handelsdirektivet finns de
grundläggande bestämmelserna om övervakning, rapportering och verifiering
av utsläpp. Dessa regler fyller en central funktion i EU:s
utsläppshandelssystem. Med stöd av artikel 14 har kommissionen antagit en
förordning om övervakning och rapportering (kommissionens förordning
(EU) nr 601/2012). Enligt artikel 67 i kommissionens förordning om
övervakning och rapportering ska verksamhetsutövarna senast den 31 mars
varje år till den behöriga myndigheten lämna en utsläppsrapport där utsläppen
för föregående år anges. Utsläppsrapporten ska verifieras av en oberoende
ackrediterad kontrollör.
Senast den 30 april varje år ska verksamhetsutövarna överlämna
utsläppsrätter motsvarande utsläppen under föregående år (artikel 12.2a och
12.3 i handelsdirektivet). Den verksamhetsutövare som inte har överlämnat
det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från
verksamheten ska betala en avgift om 100 euro per ton koldioxidekvivalent i
förhållande till de utsläpp för vilka utsläppsrätter inte har överlämnats (artikel
16.3). Avgiften höjs i förhållande till det europeiska konsumentprisindexet
(artikel 16.4). Förutom de avgifter som en verksamhetsutövare måste betala
om överlämnandekravet inte följs ska medlemsstaterna även se till att namnen
på de verksamhetsutövare som bryter mot kravet offentliggörs (artikel 16.2).
Kommissionen kan även besluta om verksamhetsförbud för en
luftfartygsoperatör (artikel 16.5).
Huvuddelen av handelsdirektivet (2003/87/EG) genomförs i svensk rätt
med lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen
(2004:1205) om handel med utsläppsrätter. Därutöver finns det
myndighetsföreskrifter på området, bl.a. Naturvårdsverkets föreskrifter om
handel med utsläppsrätter (NFS 2012:9) och Statens energimyndighets
föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2012:1). Vidare finns flera
relevanta EU-förordningar som gäller som svensk lag, bl.a. den nya
registerförordningen, dvs. kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av
den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets
och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande
av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011.
Den nya registerförordningen innebär att lagen om handel med utsläppsrätter
behöver ändras i vissa avseenden. Bland annat behöver artikelhänvisningar
uppdateras och nya kontotyper införas. Rätten för kontoföringsmyndigheten
att ta ut avgifter behöver också ändras.
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Statens energimyndighet och Naturvårdsverket har föreslagit ändringar i
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen
(2004:1205) om handel med utsläppsrätter. Europeiska kommissionen har
identifierat några brister i Sveriges genomförande av handelsdirektivet. Inom
Miljödepartementet har det därför tagits fram en promemoria med förslag till
ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter och luftfartslagen (2010:500).
Promemorian har remissbehandlats.

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter och luftfartslagen (2010:500). Ändringarna föreslås för att det
svenska regelverket ska överensstämma med nya EU-regler om hantering av
utsläppsrätter i unionsregistret. Förslagen avser de nya kontotyperna
handelskonto och mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter.
Kontoföringsmyndigheten föreslås få rätt att ta ut avgifter både för ansökan
om och förande av konton.
I propositionen föreslås vidare att tillsynsmyndigheten ska få ta ut en
förseningsavgift om en verksamhetsutövare inte i rätt tid har lämnat
information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet,
aktivitetsnivå eller drift och detta medfört en för hög tilldelning av
utsläppsrätter. Den verksamhetsutövare som har fått för många utsläppsrätter
blir skyldig att återlämna dessa.
För genomförande av EU-regler om flygverksamheter i handelssystemet
föreslås regler om verksamhetsförbud och verkställighet av sådana förbud.
Förslagen innebär också att regler som gäller tidigare handelsperioder och
som inte längre behövs tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2015.
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Utskottets överväganden
Regeringens lagförslag
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen
I propositionen föreslår regeringen att lagen om handel med utsläppsrätter
ändras för att anpassas till EU:s nya registerförordning, vilket innebär följande.

– Hänvisningar till artiklar i den upphävda registerförordningen ersätts med
hänvisningar till motsvarande artiklar i den nya registerförordningen.
– De nya kontotyperna handelskonto och mottagarkonto för auktionerade
utsläppsrätter förs in i uppräkningen över de kontotyper som
kontoföringsmyndigheten har ett administrativt ansvar för.
– Uttrycket externt plattformskonto ersätts med uttrycket externt
handelsplattformskonto för att motsvara terminologin i den nya
registerförordningen.
– Kravet på att minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett
persondepåkonto ska vara folkbokförd eller ha sitt säte i Sverige bör även
gälla för den nya kontotypen handelskonto.
Regeringen föreslår vidare att kontoföringsmyndigheten får ta ut avgifter för
ansökan om öppnande av konton och årliga avgifter för förande av konton i
unionsregistret. Avgifterna får belasta de obligatoriska deltagarna i
handelssystemet.
Enligt propositionen får beslut enligt EU:s nya registerförordning om att
avslå ansökan om att öppna ett konto, att stänga av tillträdesrätten till ett konto
eller att avslå en begäran om omprövning av en sådan tillträdesrätt överklagas
till en mark- och miljödomstol.
Det föreslås vidare att en verksamhetsutövare ska informera om sådana
förändringar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå och drift som kan
påverka tilldelningen av utsläppsrätter. En verksamhetsutövare som inte har
lämnat information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet,
aktivitetsnivå eller drift senast den 15 januari kalenderåret efter det att
ändringarna har gjorts ska, om den uteblivna informationen har betydelse för
tilldelningen av utsläppsrätter, betala en förseningsavgift på 50 000 kronor till
staten. Det ska inte tas ut någon avgift om det är uppenbart oskäligt.
Tillsynsmyndigheten beslutar om förseningsavgifter. Beslutet kan enligt
propositionen överklagas till en mark- och miljödomstol.
Regeringen föreslår också att om en verksamhetsutövare har tilldelats för
många utsläppsrätter på grund av underlåtelse att informera om genomförda
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minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift, ska
verksamhetsutövaren återlämna de utsläppsrätter som inte skulle ha utfärdats
om informationen hade lämnats.
När det gäller flygverksamhet föreslås att regeringen ska pröva om en
begäran om verksamhetsförbud ska lämnas till EU-kommissionen efter
tillsynsmyndighetens förslag till begäran om verksamhetsförbud för en
flygverksamhet. Transportstyrelsen får besluta om de begränsningar för ett
lufttrafikföretag med svenskt driftstillstånd som behövs för att verkställa ett
verksamhetsförbud. Transportstyrelsen ska underrätta kommissionen om
vidtagna åtgärder.
Enligt propositionen ska uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan i
lagen om handel med utsläppsrätter ersättas med ordet övervakningsplan.
Vidare föreslås att regler om kontoföring som gäller för tidigare
handelsperioder tas bort. Definitionen av handelsperiod justeras så att det blir
tydligt att den tredje innevarande handelsperioden pågår t.o.m. 2020.
Definitionen av handelsdirektivet uppdateras med uppgift om den senaste
ändringen av direktivet. Det föreslås också att definitionen av
registerförordningen ändras till att avse den nya registerförordningen.
Regeringen föreslår att ändringarna träder i kraft den 1 juli 2015.

Utskottets ställningstagande
Propositionen har inte lett till något motionsyrkande eller några andra
invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet ansluter sig till
regeringens överväganden och tillstyrker regeringens lagförslag.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2014/15:70 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter
och om nya kontotyper:
1.
2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i luftfartslagen
(2010:500).
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Regeringens lagförslag
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