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Remissyttrande gällande Förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning om införandet av en 
gränsjusteringsmekanism för koldioxid 
Företagarna har givits tillfälle att bidra med ett yttrande angående rubricerat förslag och lämnar 
härmed följande synpunkter.  

Företagarnas synpunkter på förslaget 
I korthet innebär förslaget att man vill undvika så kallat koldioxidläckage när EU nu har skarpa och 
ambitiösa klimatmål. Till år 2030 ska utsläppen ha minskat med 55 procent jämfört med år 1990. 
Risken med att ligga i framkant i klimatarbetet jämfört med länder utanför EU är att produktion 
flyttas från EU till länder med lägre klimatambitioner. Syftet med den föreslagna 
gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, även kallad klimattull, är att utjämna prisskillnader mellan 
produkter som producerats i EU respektive utanför för att avspegla kostnaden som de högre 
klimatambitionerna inom EU innebär, och därmed göra det dyrare att importera vissa varor som 
producerats i länder med lägre pris på utsläpp.    

Företagarna är tveksamma inför det föreslagna systemet, då det kan ha negativa effekter på handeln 
mellan medlemsländer och länder utanför unionen. Det är också en fråga om en ny skatt, som 
sannolikt ökar den administrativa bördan och kostnaderna för företagen. En annan och mer 
övergripande fråga är var intäkterna från mekanismen ska allokeras – om de ska gå till 
medlemsländerna eller direkt till EU:s budget.  

Av de olika alternativ (s.k. options) som presenteras i förslaget, kräver vissa en mer ingående 
kännedom om importvarors produktionskedjor. Höga sådana krav medför mycket betungande 
skyldigheter för importörer att ta reda på och redovisa uppgifter som sannolikt kan vara svåra att få 
tag på, vilket kan avsevärt fördyra eller omöjliggöra sådan import.  

Systemet med gränsjusteringsmekanismen för koldioxid bör, om den införs, utformas på ett sätt som 
inte innebär ett kraftigt minskat utbud av varor för europeiska konsumenter. 
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