
Vedtagelse af de reviderede retningslinjer  
for statsstøtte til EU’s system for handel  
med emissionskvoter

“For at tackle klimaforandringen på bæredygtig vis og nå målene for vores 
grønne pagt skal vi sætte en pris på kulstofemissioner og samtidig undgå 
kulstoflækage. De reviderede retningslinjer for statsstøtte til EU’s ordning for 
EU’s handel med drivhusgasemissionskvoter, som blev vedtaget i dag, udgør et 
vigtigt element i dette projekt.”

Margrethe Vestager, ledende næstformand for Europa-Kommissionen

“Den Europæiske grønne pagt er vores plan for en grøn omstilling. I hjertet 
heraf ligger vores mission om at blive det første klimaneutrale kontinent 
inden 2050.”

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen

21. september 2020

Hvad er konteksten?
Kommissionen har vedtaget reviderede statsstøtteretningslinjer for EU’s emissionshandelssystem (ETS) inden for 
rammerne af systemet for handel med drivhusgasemissionskvoter efter 2021, der træder i kraft den 1. januar 2021.

EU emissionshandelssystem er en hjørnesten i EU’s politik til bekæmpelse af klimaændringer og et centralt 
redskab til reduktion af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv måde. Emissionshandelssystem skaber et 
kulstofprissignal, som virksomhederne kan bruge til at reducere emissioner.

Hvad er formålet med retningslinjerne?
Retningslinjerne har til formål at mindske risikoen for “kulstoflækage”, hvor virksomheder flytter produktion til lande 
uden for EU med mindre ambitiøse klimapolitikker, hvilket fører til mindre økonomisk aktivitet i EU og ingen reduktion 
i drivhusgasemissionerne på verdensplan.

De sætter medlemsstaterne i stand til at kompensere virksomheder i udsatte sektorer for en del af de højere elpriser, der 
følger af de kulstofprissignaler, der skabes af EU’s emissionshandelssystem (de såkaldte “indirekte emissionsomkostninger”) 
og samtidig forhindrer de overkompensation og dermed en urimelig fordrejning af konkurrencen i det indre marked. 
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EU skal være klimaneutralt i 2050. For at nå dette mål er vi nødt til at hjælpe industrien med at 
innovere, så EU’s virksomheder bliver førende på verdensplan i den grønne økonomi.

Hvad er de vigtigste elementer i retningslinjerne?
Retningslinjerne er centreret omkring tre centrale elementer til mindskelse af risikoen for kulstoflækage:

De reviderede retningslinjer træder i kraft den 1. januar 2021 og vil blive anvendt i perioden 2021-2030. Medlemsstater, 
der vælger at yde statsstøtte via emissionshandelssystemets kompensation for indirekte omkostninger, skal anmelde 
støtteordninger til Europa-Kommissionen på grundlag disse retningslinjer.

Retningslinjerne fokuserer på de ti sektorer og tyve delsektorer, der er forbundet med den 
største risiko for kulstoflækage:

•  sektorer med stor eksponering for international handel 
•  sektorer, der er betydeligt påvirket af energiomkostninger og har begrænset   
 mulighed for at vælte højere elomkostninger over på andre 
•  sektorer med pressede profitmarginer på internationalt plan 
•  sektorer med begrænsede muligheder for at forbedre deres energieffektivitet.

Kompensationen vil være betinget af virksomhedernes indsats for at reducere 
kulstofudslip, f.eks.

•  gennemførelse af energisyn 
•  gennemførelse af henstillinger om energisyn 
•  fremme en stigning i bæredygtige og private investeringer 
•  mindske kulstofaftrykket af deres elforbrug.

I de reviderede retningslinjer fastsættes en stabil kompensationsgrad på 75 % (sænket fra  
85 % i begyndelsen af foregående handelsperiode), og der ydes ikke kompensation for 
ineffektive teknologier for at fastholde virksomhedernes incitamenter til energieffektivitet.


