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Hva var hovedtanken bak EUs 

klimakvoter?

▪ 2003: ‘Hjørnesteinen’ i EUs klimapolitikk! 

▪ To hovedmålsettinger (Art.1):

– ‘Promote reductions of greenhouse gas 

emissions’

– ‘In a cost-effective and economically efficient

manner’



Hva var hovedtanken bak EUs 

klimakvoter?

▪ Viktig: en forhåndssatt maksgrense/tak 

på utslippene

▪ Garanterte:

– Reduserte utslipp; i tråd med politiske mål

– En viss langsiktig horisont for industrien

▪ Garanterte IKKE:

– En stabil og høy kvotepris, med støtte til 

grunnleggende omstilling

– Utslipp i tråd med klimamål



Håpet var en velfylt 

vannseng..



I stedet: overskudd og priscrash

▪ Økende overskudd 

fra 2009 av

– 2013: over to 

milliarder kvoter! 

▪ Prisutviklingen: 

▪ Hvorfor?



1. Ut i ukjent terreng

▪ Både medlemsland og industrien var usikre

▪ Redsel for

– Veldig høy kvotepris

– ‘Karbonlekkasje’

▪ Løsning: 

– Raus utdeling i pilotfasen 2005-7

– Og diverse fleksibilitet

• Mulighet for å sparing senere

• Kopling til Kyoto/CDM



2. Innledende raushet skapte ‘sti’ 

for fase II (2008-12)

▪ Landene ønsket ‘det 

samme – og litt 

ekstra’

▪ Dog greide 

Kommisjonen å 

stramme inn litt



3. Noen veier var tabu

▪ Minstepris på 

kvoter (f.eks RGGI) 

liknet for mye på 

skatt 

– Som krever 

enstemmighet

– Senket carbon tax

på 90 tallet..



4. ‘Uvær’

▪ Finanskrise fra

høsten 2008..

▪ Senket produksjon

og behovet for 

kvoter



5. ‘Erosjon’

▪ En litt uventet 

fornybarvekst 

svekket 

etterspørselen 

ytterligere

▪ Og CDM kvoter 

måtte brukes før 

2013..



Resultat 2013: ‘en slapp 

vannseng’

▪ Ensidige nasjonale tiltak ville ikke svekke en 

allerede slapp EU ETS dynamikk



Ga støtet til viktige reformer

▪ Viktigst: Markeds 

Stabilitets Reserven 

2015

▪ ‘Indirekte fokus’

– Mengde; ikke pris

▪ >833; 12%; <400: 

100



Og mer i 2017

▪ MSR 24% til 2023

▪ Sletting fra 2023 av

▪ Over til Hæge….


