Naturvårdsverket informerar om EU ETS den 14 oktober 2020

Troliga förseningar i beslutsprocessen för den fria tilldelningen åren
2021-2025
Ny information från EU-kommissionen indikerar att de kommer vara färdiga med
tilldelningsprocessen först i det andra kvartalet 2021. Förseningen innebär följande:
-

Beslut om den initiala fria tilldelningen för åren 2021-2025 kommer troligen kunna
fattas under sommaren 2021 som tidigast.
En fullständig och verifierad verksamhetsnivårapport avseende åren 2019-2020
kommer inte kunna lämnas den 31 mars 2021.
Den fria tilldelningen avseende år 2021 kommer troligen kunna utfärdas först under
andra halvåret 2021.

Här nedan beskriver vi mer i detalj hur förseningen påverkar verksamhetsnivårapporteringen
och verifieringen av denna.
När ska verksamhetsnivårapporten lämnas till Naturvårdsverket?
Enligt verksamhetsändringsförordningen (RALC) ska verksamhetsnivårapporten avseende
2019 och 2020 lämnas till Naturvårdsverket den 31 mars 2021. Med förseningarna kommer
det inte vara möjligt att lämna en fullständig och verifierad verksamhetsnivårapport vid den
tidpunkten.
Vi kommer återkomma med ytterligare information om tidpunkt för inlämnandet vid ett senare
tillfälle.
Hur påverkar förseningen verksamhetsnivårapporteringen?
Det huvudsakliga arbetet med verksamhetsnivårapporten, inklusive verifiering och
platsbesök, kan genomföras oberoende av förseningen. Det är dock först när den initiala
tilldelningen har fastställts som den definitiva rapporten slutligen kan sammanställas och ett
verifieringsutlåtande kan utfärdas.
Verksamhetsnivårapporten har enligt verksamhetsändringsförordningen (RALC) tre delar:
1. En rapportering av själva verksamhetsnivåerna för de/det år som rapporteras.
2. En uträkning av om förändringar i verksamhetsnivåerna resulterar i en ändrad
tilldelning.
3. En möjlighet för verksamhetsutövare att motivera att den uträknade minskningen
enligt punkt 2 inte ska genomföras genom att visa att minskningen av
verksamhetsnivåer är ett resultat av ökad energieffektivitet.
Förseningen har ingen påverkan på punkt 1. Verksamhetsutövare kan sammanställa de
uppgifter om verksamhetsåren 2019 och 2020 som krävs, exempelvis mängden
tilldelningsgrundande värme (i TJ) eller ton pappersprodukt (i adt) som levererats. Dessa
uppgifter ska fastställas i enlighet med den övervakningsmetodplan som Naturvårdsverket
godkänner under år 2020.
Det är på grund av punkt 2 och 3 som en fullständig verksamhetsnivårapport troligen inte
kommer kunna lämnas den 31 mars 2021. För en fullständig verksamhetsnivårapport krävs
att den initiala tilldelningen är fastställd, vilket i sin tur kräver att EU-kommissionen bland
annat beslutat om de nya riktmärkena. Rent praktiskt innehåller Excelformuläret för
verksamhetsnivårapporten en funktion för att automatiskt importera uppgifter från den slutliga
referensdatarapporten, vilket inte går att göra förrän det finns en slutlig referensdatarapport.
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Se ytterligare vägledning på Naturvårdsverkets webbplats (länk) för mer information om
verksamhetsnivårapporteringen. På dessa sidor kommer, så snart som möjligt, följande att
publiceras:
- Mallen för verksamhetsnivårapport
- Mallen för verifieringsrapport
- Svensk översättning av vägledning 7 om verksamhetsnivårapporering
Vi kommer gå ut med information när de finns tillgängliga.
Hur påverkar förseningen verifieringen av verksamhetsnivårapporter?
Verksamhetsutövare bör rådfråga sin kontrollör angående om förseningarna som beskrivs
här påverkar planerade verifieringar för enskilda anläggningar. Som beskrivs ovan bedömer
Naturvårdsverket att huvudparten av rapporteringen och verifieringen inkl. platsbesök kan
genomföras oberoende av förseningen. Ett verifieringsutlåtande är dock inte möjligt att ge
förrän en slutlig verksamhetsnivårapport tagits fram av verksamhetsutövaren.
Hur går det med övervakningsmetodplanerna?
Vi förväntar oss fortsatt att kunna besluta om merparten av övervakningsmetodplanerna
under oktober.

