
Antagande av de reviderade riktlinjerna 
för statligt stöd inom ramen för EU:s  
system för handel med utsläppsrätter

”För att varaktigt motverka klimatförändringen och uppnå målen i den gröna given 
måste vi sätta en prislapp på koldioxidutsläpp och samtidigt undvika koldioxidläckage. 
De reviderade riktlinjerna för statligt stöd inom ramen för EU:s system för handel 
med utsläppsrätter som antas i dag är ett viktigt inslag i detta projekt.”

Margrethe Vestager, EU-kommissionens verkställande vice ordförande

”Den europeiska gröna given är vår strategi för att åstadkomma en grön 
omställning. Kärnan i denna är vårt mål att bli den första klimatneutrala 
kontinenten senast 2050.”

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

21 september 2020

Bakgrund
Kommissionen har antagit reviderade riktlinjer för statligt stöd inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser efter 2021, som kommer att träda i kraft den 1 januari 2021.

EU:s utsläppshandelssystem är en hörnsten i EU:s politik för att bekämpa klimatförändringen och ett viktigt verktyg för att 
minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt. Utsläppshandelssystemet skapar en prissignal för koldioxid 
som incitament för företagen att minska sina utsläpp.

Målet med riktlinjerna
Utsläppshandelsriktlinjerna syftar till att minska risken för ”koldioxidläckage” när företag flyttar produktion till länder 
utanför EU med mindre ambitiös klimatpolitik, vilket leder till att den ekonomiska verksamheten i EU minskar och till 
att utsläppen av växthusgaser inte minskar globalt.

Riktlinjerna gör det möjligt för medlemsstaterna att kompensera företag i risksektorer för en del av de högre 
elpriser som följer av de koldioxidprissignaler som skapas genom EU:s utsläppshandelssystem (s.k. indirekta 
utsläppskostnader), samtidigt som de förhindrar överkompensation och därmed en otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden. 
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EU ska vara klimatneutralt 2050. För att nå detta mål måste vi stödja innovation inom industrin så 
att EU:s företag kan bli världsledande inom den gröna ekonomin.

De viktigaste inslagen i riktlinjerna
De antagna riktlinjerna är utformade kring tre centrala inslag med syftet att minska risken för koldioxidläckage:

De reviderade riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2021 och kommer att tillämpas under perioden 2021–2030. 
Medlemsstater som väljer att bevilja statligt stöd genom utsläppshandelssystemets kompensation för indirekta 
kostnader måste anmäla stödordningar till Europeiska kommissionen på grundval av dessa riktlinjer.

Riktlinjerna är inriktade på de tio sektorer och tjugo delsektorer där risken för 
koldioxidläckage är störst, nämligen

•  sektorer med hög exponering för internationell handel, 
•  sektorer som i hög grad påverkas av energikostnader och som har små möjligheter  
 att föra över högre elkostnader på andra, 
•  sektorer med pressade vinstmarginaler på internationell nivå, 
•  sektorer med begränsade möjligheter att förbättra sin energieffektivitet.

Kompensationen kommer att vara beroende av företagens insatser för att minska 
koldioxidutsläppen, såsom att

•  genomföra energibesiktningar, 
•  genomföra rekommendationer från energibesiktningar, 
•  underlätta ökade hållbara och privata investeringar, 
•  minska koldioxidutsläpp från företagens elförbrukning.

I de reviderade riktlinjerna fastställs en stabil kompensationsnivå på 75 % (sänkt från 85 % 
i början av den föregående handelsperioden) för att upprätthålla företagens incitament till 
energieffektivitet. Ingen kompensation ges för ineffektiva tekniker.


