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Høring af Kommissionens forslag til ændring af kvotehandelsdirektivet 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere Kommissionens forslag til ændring 

af kvotehandelsdirektivet. 

 

Landbrug & Fødevarer støtter EU's kvotehandelssystem, der omkostningseffektivt og markedsba-

seret medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser i EU. Kvotehandelssystemet er samti-

digt med til at sikre ensartethed på tværs af sektorer og medlemsstater i EU, hvilket reducerer 

skævvridninger i energi-, skatte- og afgiftsomkostninger mv.  Det er alt andet lige til gavn for både 

dansk og europæisk konkurrenceevne.  

 

Landbrug & Fødevarer tager derfor overodnet set godt imod jævnlige evalueringer samt tiltag, der 

skal sikre et fortsat velfungerende kvotehandelssystem. 

 

Støtte til markedsbaserede løsninger 

Kvotehandelsdirektivet virker ved et samlet fastlagt loft for udledninger og et kvotesystem, hvor pri-

sen på udledningskvoter følger efterspørgslen. Det følger af den markedsbaserede tilgang, at når 

efterspørgslen efter udledningskvoter er høj, vil kvoteprisen stige, og når efterspørgslen tilsvarende 

falder, vil kvoteprisen reduceres.  

 

Ret beset er den lave kvotepris derfor alene et udtryk for, at markedskræfterne fungerer i overens-

stemmelse med de ønsker til begrænsning af udledninger, der lå bag den oprindelige indførelse af 

ETS. Herudover afspejler den lave kvotepris også afmatningen i den europæiske økonomi, som det 

også fremgår af Kommissionens materiale. I en tid, hvor de europæiske industrisektorer har det 

svært, er det positivt, at den lave kvotepris medvirker til at begrænse industriens omkostninger i 

forhold til konkurrenter i tredjelande uden samme fokus på reduktion af drivhusgasudledninger. 

Samtidigt må det påpeges, at man ikke kan løse udfordringen med vækst og beskæftigelse i Euro-

pa ved politisk at hæve erhvervslivets omkostningsniveau. 

 

Endeligt bør utidig politisk indblanding i et velfungerende markedsbaseret system principielt und-

gås.  

 

Landbrug & Fødevarer er derfor generelt ikke overbevist om, at der er behov for de foreslåede æn-

dringer i kvotehandelsdirektivet. I det tilfælde, at Kommissionen alene vil vælge mellem de tre for-

skellige modeller for udskydelse af auktionering, vil Landbrug & Fødevarer derfor foretrække en 

model med begrænset back-loading. 
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Kvotehandelsdirektivet bør medføre ensartethed 

Det fremgår i øvrigt af Kommissionens arbejdsdokument (COM(2012) 416 final, s. 28), at syv med-

lemslande, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Slovenien, Spanien og Storbritannien, har 

valgt at ekskludere mindre produktionsenheder. Danmark har som bekendt valgt anderledes.  

 

Et af de væsentligste formål med kvotehandelssystemet er at sikre ensartet stilling for erhvervsvirk-

somheder på tværs af medlemsstaterne. Herved sikres både lige vilkår og størst mulig omkost-

ningseffektivitet i forhold til at opnå drivhusgasreduktioner. 

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor gerne kraftigt anmode Energistyrelsen om at være opmærksom 

på, at beslutningen om at fastholde mindre danske produktionsenheder inden for ETS-system ikke 

medfører en forfordeling til fordel for konkurrenter, der nu tages ud af kvotehandelssystemet.  

 

Konsekvenser for Finansloven 

Landbrug & Fødevarer vil endeligt gøre Energistyrelsen opmærksom på, at udskydelse af auktione-

ring vil have betydning i forhold til det nyligt fremsatte finanslovsforslag, hvor der kalkuleres med en 

indtægt for staten i på 679 mio. kr. i 2013 som følge af salg af forudsat 12,3 mio. auktionskvoter til 

en pris pr. kvote på 7,4 euro. Hvis auktioneringen udskydes i takt med en af Kommissionens tre fo-

reslåede modeller, kan dette provenu reduceres betydeligt. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde sig muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 

 

Med venlig hilsen 
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