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Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv som endrer kvotedirektivet 
(2003/87/EF) for å forbedre og utvide EUs kvotesystem 

Vi viser til Miljøverndepartementets brev av 28.03.2008 om ovennevnte. 
 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet viser til at kvotehandel innen forutsigbare 
rammer må forventes å være et effektivt virkemiddel for å håndtere avgrensning og 
reduksjon i utslipp av klimagasser. EU-Kommisjonens forslag utvider virkeområdet 
både for klimagasser og for sektorer. Dette er etter vår oppfatning en forbedring som 
bør støttes. 
 
For elektrisitetsproduksjon skal det, når endringen settes i verk, ikke lenger tildeles 
kvoter uten vederlag. For andre sektorer som er underlagt regelverket, skal tildeling av 
frie kvoter utfases mot 2020, dog ikke nødvendigvis for produksjoner hvor det etter 
nærmere undersøkelser finnes stor fare for såkalt karbonlekkasje, dvs. at virksomheten 
på grunn av kvoteprisen omlokaliseres til land utenfor fellesskapet. I sum forventes i 
forklaringen til forslaget at minst 2/3 av kvotene auksjoneres i 2020.  
 
Vi verdsetter at det fastsettes tidsplaner og prosedyreregler som vil bli bindende for 
utfasingen av tildeling av gratiskvoter. Etter vår oppfatning er det likevel grunn til å 
minne om at en raskere utfasing av tildeling av gratiskvoter vil gi bedre effekt og i 
større grad sammenfalle med prinsippet om at forurenser skal betale. Markedet selv 
kan, for eksempel gjennom tidvis dramatiske prissvingninger og prisøkninger for råolje, 
utsette næringslivet for større omstillingsbehov enn det som følger av en planlagt og 
rimelig forutsigbar økning i prisen for klimagassutslipp. 



Side 2 
 

 
Vi har merket oss at forslaget fortsatt vil tillate gratiskvoter på områder som er utsatt 
for karbonlekkasje. Så lenge det ikke lykkes å oppnå globale bestemmelser som gir 
tilstrekkelige incentiver til reduksjon i klimagassutslipp fra slik produksjon, vil 
forbruket av produktene fra denne type prosesser bli ineffektivt høyt. Det kan 
motvirkes bl.a. ved særavgifter på sluttproduktene, noe det kan oppmuntres til selv om 
dette ligger utenfor direktivets ramme.  
 
For øvrig vil en effektiv gjennomføring av den bakenforliggende målsetting om 
utslippsreduksjon avhenge av godt samsvar mellom klimatiltak innenfor og utenfor 
kvotesystemet, med særlig vekt på kostnadseffektivitet på tvers av sektorer og 
medlemsstater.  
 
Konkurransetilsynet er egen høringsinstans og har avgitt uttalelse direkte til 
Miljøverndepartementet i brev av 16.05.2008. 
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