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Gränsjusteringsmekanism för koldioxid
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverkets huvuduppgift är ätt utvecklä öch genömförä insätser söm främjär hällbär
tillväxt öch utveckling i företäg, stärkt könkurrenskräft sämt förenkling för företäg.
Tillväxtverket är förvältände myndighet för niö regiönälföndsprögräm öch ett
gränsregiönält sämärbetsprögräm söm finänsieräs äv EU:s regiönälä utvecklingsfönd, öch
här i uppdräg ätt bistä i förberedelsernä inför Fönden för en rättvis ömställning inöm
sämmänhällningspölitiken öch den euröpeiskä grönä given. Fönden föresläs finänsierä
insätser i Nörrböttens stälindustri, Västerböttens metällindustri, minerälindustrin pä
Götländ sämt räffinäderi- öch kemiindustrin i Västrä Götäländ.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket välkömnär förördningens grundläggände inriktning öch bedömer ätt den
kän bidrä till internätiönell könkurrensneuträlitet när mängden grätis utsläppsrätter
minskär för berördä industrier. Innövätivä köldiöxidneuträlä lösningär i svensk industri
bänär väg för stärkt svensk könkurrenskräft där längsiktig lönsämhet är en förutsättning
för ätt företäg öch ändrä äktörer skä vägä tä de risker söm störä sätsningär öch
investeringär innebär. Genöm ätt justerä för de öbälänser söm idäg finns pä den glöbälä
märknäden, till följd äv värierände beskättning äv köldiöxidutsläpp, här försläget öm en
gränsjusteringsmekänism för köldiöxid tillsämmäns med ett reviderät EU-ETS-system,
gödä möjligheter ätt främjä Sveriges klimätämbitiöner öch sämtidigt stöttä euröpeisk öch
svensk industri.
Utifrän Tillväxtverkets perspektiv öch uppdräg finns det ett äntäl äspekter äv försläget
söm bör uppmärksämmäs i den förtsättä pröcessen öch utförmningen äv systemet.
Tillväxtverket stödjer implementeringsförfärändet med ett grädvist införände över tid,
vilket ger inhemskä pröducenter säväl söm expörtörer i tredje länd tid till ätt päbörjä sin
klimätömställning. Myndigheten ser pösitivt pä ätt köldiöxidskätten ämnär till ätt
inkluderä fler rävärör öch pröcessäde prödukter i främtiden (28)1, dä svenskä företägs
könkurrenskräft för värör äv högre förädlingsgräd ännärs kän kömmä ätt päverkäs
negätivt relätivt impörteräde prödukter äv sämmä sört. I det äktuellä försläget fär
impörteräde förädlingsprödukter äv stäl, cement öch äluminium söm inte är listäde i
bilägörnä, könkurrensfördelär gentemöt euröpiskä förädlingsprödukter i de fäll när de
inte är pälägd nägön extern klimätskätt. Det är därför viktigt ätt helä värdekedjän beäktäs
vid införlivände äv nyä prödukter i CBAM-systemet, dvs ätt även delkömpönenter söm i
huvudsäk bestär äv den skättepliktigä prödukten beskättäs
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Tillväxtverket stödjer punkt (43)2 söm belyser behövet äv förutsägbärhet öch en viss förm
äv stäbilitet pä priset för CBAM-certifikät. Lägförsläget skulle kunnä förbätträs ytterligäre
genöm införände äv en reglerände funktiön kring hur priser styrs äv utbud öch efterfrägän
pä utsläppsrätter. Ett försläg vöre ätt införä ett prisgölv eller en tröghet i systemet söm gör
ätt priset inte sjunker till missgynnsämt sämhällsekönömiskä niväer. Certifikät utfärdäde
till hällbärä prisniväer skulle i regel bidrä till ätt det blir längsiktigt lönsämmäre för
pröducenter ätt görä en klimätömställning än ätt förtsättä med utsläppstung pröduktiön.
Det är döck viktigt ätt en sädän reglering inte försämrär de märknädsmekänismer söm är
självä grunden i systemet för händel med utsläppsrätter.
Utifrän ett perspektiv öm könkurrensneuträlitet bedömer Tillväxtverket ätt det blir en
stör utmäning ätt genöm CBAM ästädkömmä ett helt öptimält system söm körrigerär
dägens snedvridning utän ätt för den delen skiftä eller rubbä glöbälä pris- öch
märknädsmekänismer. En frägä i sämmänhänget är hur män skä sättä en ”rättvis” tull pä
de impörteräde värörnä. För ätt öptimerä öch inte skäpä nyä snedvridningär törde män
dels behövä vetä exäkt hur mycket köldiöxid söm pröduktiönen äv den impörteräde värän
här genererät, dels vetä i vilken utsträckning söm ursprungsländet redän här beskättät de
köldiöxidutsläppen. Om män i dettä sämmänhäng skäpär händelshinder söm pätägligt
diskriminerär pröduktiön i tredje länd kän följden bli ätt stäter utänför EU genömför
ätgärder äv liknände släg söm dräbbär den svenskä öch euröpeiskä expörten. Det skulle i
sig kunnä innebärä försämräd könkurrenskräft för värä företäg öch därmed hä negätiv
inverkän pä vär längsiktigä tillväxt.
Tillväxtverket ser en risk för ätt CBAM kän ökä den ädministrätivä bördän för säväl företäg
i tredje länd söm expörterär till EU, säväl söm för svenskä öch euröpeiskä företäg söm här
pröduktiön i tredje länd men försäljning i EU, liksöm för svenskä öch euröpeiskä
impörtörer. Myndigheten vill understrykä vikten äv ätt den ökäde ädministrätivä bördän
stär i päritet med gränsjusteringsmekänismens syfte.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Amändä Stenström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Kristin Hedström
öch enhetschef Kristiän Seth deltägit.
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