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Redovisning av fullgörande av Sveriges åtagande för 2016
enligt EU:s ansvarsfördelningsbeslut
Bakgrund

Enligt EU:s klimat- och energipaket som antogs 2009 ska unionens utsläpp av
växthusgaser minska med 20 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. De
sektorer som inte omfattas av EU ETS regleras under innevarande period 2013–
2020 av EU:s ansvarsfördelningsbeslut 1. Under 2016 minskade Sverige utsläppen
av växthusgaser mer än vad Sverige åtagit sig under ansvarsfördelningsbeslut. Detta
innebär att det kommer att uppstå ett överskott, efter avräkning mot åtagande inom
EU, av utsläppsenheter (Annual Emission Allocation, AEA).
Den 27 november 2018 trädde kommissionens beslut för 2016 2 i kraft och Sveriges
utsläpp fastställdes till 32 612 247 ton koldioxidekvivalenter. För 2016 har Sverige
tilldelats 39 764 434 utsläppsenheter, (bild 1.1). Detta gör att Sverige har ett
överskott av 7 152 187 utsläppsenheter för 2016 efter fullgörandet.
Statens energimyndighet har av regeringen fått i uppdrag att säkerställa att den
mängd årliga utsläppsenheter, som krävs för att uppfylla Sveriges åtagande under
EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2016, finns på fullgörandekontot. Regeringen
har beslutat att senast den 28 mars 2019 ska det finnas 32 612 247 AEA på
fullgörandekontot för 2016.
Genomförande av annullering

Efter Kommissionens beslut 2018/1855 inträffade en flexibilitetsperiod som pågick
fram till 29 april 2019. Den 28 mars 2019, (bild 1.2) fastställde kommissionen
medlemsstaternas fullgörande för 2016 och Sverige uppfyllde sina åtagande genom
att besitta den mängd årliga utsläppsenheter för 2016 på fullgörandekontot, (bild
1.3).

Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas
insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om
minskning av växthusgasutsläppen till 2020.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1855 av den 27 november 2018
om 2016 års värden per medlemsstat för de växthusgasutsläpp som omfattas av
Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG.
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Kommissionen har meddelat att annulleringen av överskottet sker genom
kontostängning. Stängningen av alla medlemsstaters fullgörandekonton avseende
år 2016 görs genom en manuell process av den centrala förvaltaren. Efter kontakt
med den centrala förvaltaren så har de meddelat att kontostängningen sker någon
gång efter den 29 april 2019. Dock är kontot är låst för ytterligare transaktioner och
i nuläget finns där en transaktion till ESD-borttagningskontot med reserverade
enheter avseende det totala kontoinnehavet, (bild 1.4). Efter kontostängningen
ändras statusen på kontot tillstängt och för alla transaktioner och Sveriges åtagande
för 2016 är slutfört, (bild 1.5).
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Bild 1.1: Sveriges innehav av AEA innan kontostängning

Bild 1.2: Datum för fastställande av fullgörande och datum för
kontostängning

Bild 1.3: Redovisning av Sveriges fullgörandestatus för 2016
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Bild 1.4: Kontostatus efter datum för kontostängning

Bild 1.5: Kontolista
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