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BEGRUNDELSE 

Globalisering af Fællesskabets kuldioxidøkonomi 
 
Lige inden sommeren 2003 vedtog Europa-Parlamentet direktivet om handel med 
emissionskvoter i en aftale indgået med Rådet under anden-behandlingen under forsæde af 
Jorge Moreira da Silva, tidligere kollega og medlem af Europa-Parlamentet, der på 
inspirerende vis førte forsædet. 
 
Vi står nu over for at skulle forsøge at nå til enighed under første-behandlingen om det 
såkaldte "koblings-direktiv", der ændrer direktivet om handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner. Dermed vil EU-virksomheder kunne opveje deres bestræbelser på at 
reducere drivhusgasemissioner ved at bruge mekanismen for bæredygtig udvikling (Clean 
Development Mechanism - CDM) og fælles gennemførelse (Joint Implementation - JI). Det 
ville være ideelt, hvis der opnåedes enighed under første-behandlingen, da EU's industri i så 
fald ville få en god start, og EU dermed ville vise resten af verden, at Kyoto er af stor 
betydning for EU, der handler, som om protokollen allerede er trådt i kraft. 
 
Fællesskabets opgave er at gøre arbejdet grundigt og på den rigtige måde i første forsøg, da 
det ønsker at skabe et marked på cirka 1 milliard € i den første forpligtelsesperiode. Hvis EU 
forpligter sig til at sikre en reduktion af drivhusgasemissioner på 30% inden 2020, som 
foreslået af den tyske og britiske regering, vil markedet ekspandere kraftigt! 
 
Ordføreren foreslår to ændringer, som EU's industri vil sætte pris på: 
 
• Udeladelse af kravet om, at "koblings-direktivet" først træder i kraft, når Kyoto-

protokollen er ratificeret. I modsat fald vil vi i højere grad være afhængige af den russiske 
præsident Putin (hvilket blot vil forøge priserne …). Dette ville ligeledes skabe usikkerhed 
for EU's industri. Direktivet om handel med emissionskvoter er ikke betinget af Kyoto-
protokollens ikrafttrædelse, hvilket ville gøre det vanskeligere for virksomhederne i EU at 
opfylde det pågældende direktivs forpligtelser. Visse sektioner af miljøbevægelsen ville 
være tilfreds, men en række virksomheder, især spanske, ville øge deres lobbyvirksomhed 
for med henvisning til force majeure at få ophævet det nævnte direktiv. 

 
• Anerkendelse af tilgodehavender fra CDM-projekter fra og med 2005 og ikke 2008 som 

foreslået af Kommissionen. På det niende møde under FN's klimakonvention i Milano 
blev det klart, at FN agter at handle, som om Kyoto-protokollen allerede var trådt i kraft. 
EU bør følge samme fremgangsmåde. 

 
Ordføreren fremsætter endvidere et ændringsforslag, som miljøbevægelsen vil finde 
tilfredsstillende: 
 
• Kommissionen giver nu grønt lys for store vandkraftværker, som imidlertid er forbundet 

med store sociale og miljømæssige problemer. Det vil være nødvendigt at flytte 
indbyggere og hele landsbyer for at opføre sådanne dæmninger, samtidig med at anlæg 
opført i junglen vil føre til oversvømmelse af hele områdets vegetation, hvilket igen 
resulterer i en forrådnelse og dannelse af metan (en meget kraftig drivhusgas, der er 32 
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gange så kraftig som CO2). Ordføreren foreslår derfor genindføjelse af den tekst, som 
Kommissionen foreslog i et tidligere forslag til "koblings-direktivet", og hvori det hedder, 
at der i forbindelse med store vandkraftprojekter kan skabes tilgodehavender, forudsat at 
henstillingerne fra FN's Verdenskommission for Dæmninger følges. 

 
Kulstofdræn 
Kommissionen foreslår at der indføres forbud mod anvendelsen af dræn i EU's ordning for 
handel med emissionskvoter. For regeringer er denne mulighed stadig åben i form af CDM for 
regeringen. Dræn er vanskelige at måle, og selv i Milano lykkedes det ikke at finde en løsning 
på alle de tekniske spidsfindigheder. Kulstofdræn er ikke en permanent løsning. Hvad sker der 
for eksempel, hvis en skovplantage brænder ned? Gives kulstoftilgodehavender i så fald 
tilbage? Det vil være meget vanskeligt at føre kontrol hermed. New Zealands miljøminister 
sagde på det niende møde under FN's klimakonvention i Milano, at beregninger med hensyn 
til kulstofdræn havde afvigelser på 40 % … Bortset fra økologiske argumenter - som for 
eksempel at Kyoto-protokollens økologiske integritet ville være gået tabt - er der endvidere 
økonomiske argumenter. Kulstofdræn ville blive så almindelige (efter 2012), at prisen på 
kulstof ikke ville ligge på omkring 10 € pr. ton, men kun 2 eller 3 €. Dette ville være 
ensbetydende med, at det finansielle incitament til at modernisere industrien på økologisk vis 
ville være forsvundet. Det er nødvendigt at gøre sig klart, at Kyoto-protokollens mål, nemlig 
en reduktion på 8 %, kun er begyndelsen, og at en meget større reduktion er påkrævet. 
 
En udløsningsmekanisme og et eventuelt loft 
 
Det mest omstridte spørgsmål vil være udløsningsmekanismen på 6 % som foreslået af 
Kommissionen og et eventuelt loft på 8 %. I betænkningen foreslås en årlig kontrol med 
udviklingen på markedet for virksomhedernes JI og CDM, dvs. ikke blot når markedet når op 
på 6 %. Rådets arbejdsgruppe har gjort sig lignende overvejelser. Rådet er delt med hensyn til 
et loft. Under Jorge Moreira da Silvas forsæde (PPE-DE) er det lykkedes Parlamentet at få 
indføjet en klausul i direktivet om handel med emissionskvoter, som går ud på, at Kyoto-
mekanismerne kun kan være et supplement til bestræbelserne på nationalt plan, den såkaldte 
50 %/50 %-regel. Denne regel bør omsættes i praksis for at opnå større effektivitet. 
 
Kobling af regionale handelsordninger til den europæiske ordning under direktivet om 
handel med emissionskvoter 
 
I Milano mødtes Europa-Parlamentets delegation med Kyoto-venlige amerikanere. De 
fortalte, at McCain-Lieberman-lovforslaget om indførelse af handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner blev stemt ned i det amerikanske senat med 43 mod 55 stemmer, men at 
6 republikanske senatorer havde stemt for loven. I foråret 2004 ville der på ny blive gjort et 
forsøg med denne lov, og de nærede håb om et mere afbalanceret resultat. De fortalte 
endvidere, at mellem 10 og 12 stater rundt omkring New York og 3 stater på vestkysten 
(Californien, Washington og Oregon) alvorligt overvejede at indføre et loft og en 
handelsordning i deres stater. Desuden nærede 4 provinser i Australien ønske om at gøre det 
samme i modstrid med deres nationale regering. Der fremsættes forslag om en kobling af 
deres regionale handelsordninger med fællesskabsordningen, hvilket vil hjælpe disse 
provinser politisk - og senere økonomisk - til på så effektiv en måde som muligt at få 
reduceret deres drivhusgasemissioner. 
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Ikke-Kyoto projekter - de såkaldte nationale JI 
 
Inden for industrien ønsker nogle at gennemføre såkaldte nationale JI-projekter inden for Den 
Europæiske Union, samt mulighed for at sælge deres kulstoftilgodehavender. Dette er ikke 
nogen god ide: 
a) ikke-Kyoto projekter vil svække Kyoto-protokollen 
b) en udvidelse af direktivet til for eksempel at omfatte transport, er hvad Europa-

Parlamentet ønsker, men kun på en systematisk måde for hele sektoren (først interne EU 
fly og derefter resten af transportsektoren), i stedet for projekter her og der i EU, hvilket 
ville resultere i øget bureaukrati som følge af kontrollen med disse nationale JI-projekter. 

 
Hvilke typer projekter vil blive gennemført i form af JI og CDM? 
 
EU virksomheder ønsker måske at modernisere kulindustrien i Kina, hvor effektiviteten på 
nuværende tidspunkt kun er 23 %. Sammenlignet hermed kan oplyses, at danske 
kulkraftværker har en effektivitet på 46 %. En forøgelse af effektiviteten vil resultere i 
kulstoftilgodehavender. Det samme gælder omlægningen fra kul til gas og selvfølgelig 
etableringen af vedvarende energikilder. Åbne lossepladser er ensbetydende med en 
omfattende emission af den kraftige drivhusgas methan. Foranstaltninger til en nyttig 
udnyttelse af methan vil ligeledes resultere i kulstoftilgodehavender. 
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