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MOTIVERING 

EU:s koldioxidekonomi blir global 
 
Europaparlamentet antog strax före sommaren 2003 direktivet om handel med utsläppsrätter i 
sin andra behandling genom en överenskommelse med rådet, under den inspirerade ledningen 
av vår förra kollega Jorge Moreira da Silva. 
 
Vi måste nu möta utmaningen att försöka nå en överenskommelse vid första behandlingen om 
”kopplingsdirektivet”, som kompletterar direktivet om handel med utsläppsrätter. Detta 
kommer att göra det möjligt för EU:s företag att sätta igång med sitt arbete för att minska 
utsläppen av växthusgaser genom att använda mekanismen för ren utveckling (CDM) och 
gemensamt genomförande (JI). En överenskommelse vid första behandlingen skulle vara det 
allra bästa för att ge vår industri en god start och för att visa resten av världen hur mycket 
Kyotoprotokollet betyder för oss och att vi handlar som om det redan hade trätt i kraft. 
 
Det är vår uppgift att göra detta på ett korrekt sätt redan från första början eftersom vi 
kommer att skapa en marknad på i runda tal en miljard euro under den första 
åtagandeperioden. Om EU åtar sig att minska växthusgaserna med 30 procent till 2020, vilket 
de tyska och engelska regeringarna föreslår, kommer denna marknad att expandera 
mångfaldigt! 
 
Föredraganden lägger fram två ändringsförslag som EU:s industri kommer att uppskatta: 
 
• Ta bort villkoret att detta ”kopplingsdirektiv” träder i kraft först när Kyotoprotokollet 

ratificerats. Annars kommer vi att bli beroende av den ryske presidenten Putin (vilket bara 
kommer att höja priset ...). Det innebär också osäkerhet för EU:s industri. Direktivet om 
handel med utsläppsrätter är inte beroende av att Kyotoprotokollet träder i kraft, så våra 
företag skulle ha det svårare att uppfylla kraven enligt direktivet om handel med 
utsläppsrätter. Delar av miljörörelsen skulle välkomna detta, men vissa företag, särskilt 
från Spanien, skulle bedriva ännu hårdare lobbyverksamhet för att klausulen om force 
majeure skall träda i kraft för att slippa direktivet om handel med utsläppsrätter. 

 
• Börja med tillgodohavanden från mekanismen för ren utveckling redan 2005 och inte 

2008, vilket kommissionen föreslår. Vid COP-9-mötet i Milano framkom det tydligt att 
FN helt enkelt önskar agera som om Kyotoprotokollet redan hade trätt i kraft. Vi bör följa 
denna inställning. 

 
Föredraganden lägger också fram ett ändringsförslag som miljörörelsen kommer att 
uppskatta: 
 
• Kommissionen tillåter idag stora vattenkraftverksdammar, men de medför sociala problem 

och miljöproblem. Människor och byar måste flyttas för att dessa dammar skall byggas. 
När de byggs i djungeln översvämmas all växtlighet och börjar ruttna och avge metangas 
(som har 32 gånger kraftigare växthusgaseffekt än koldioxid). Föredraganden föreslår 
därför att vi skall återgå till en ordalydelse som kommissionen föreslog i ett tidigare utkast 
till ”kopplingsdirektivet” enligt vilken stora vattenkraftprojekt kan leda till 
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tillgodohavanden, under förutsättning att rekommendationerna från 
FN:s Världskommission om dammar följs. 

 
Sänkor 
 
Kommissionen föreslår att användning av sänkor skall olagligförklaras i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter. Regeringar har fortfarande denna möjlighet i form av CDM för 
regeringar. Sänkor är svåra att mäta och inte ens i Milano kunde alla tekniska detaljer lösas. 
Sänkor är inte någon permanent lösning. Och vad händer om en skogsplantering brinner ned, 
ger man då tillbaka tillgodohavandena för kol? Verifiering kommer att bli mycket svår. 
Nya Zeelands miljöminister sade vid COP-9-mötet i Milano att beräkningar för sänkor hade 
avvikelser på 40 procent ... Utöver miljöargumenten, d.v.s. att Kyotoprotokollets integritet i 
miljöavseende skulle rinna ut i sanden, finns det också ekonomiska argument. Sänkor skulle 
kunna bli så vanligt förekommande (efter 2012) att priset för kol inte skulle vara kring 
10 euro per ton, utan endast 2 eller 3 euro per ton. Detta skulle innebära att det ekonomiska 
incitamentet för att modernisera vår industri så att den blir mer miljöanpassad skulle 
försvinna. Vi måste inse att Kyoto-målet minus 8 bara är början och att mycket större 
nedskärningar krävs. 
 
Utlösningsmekanismer och eventuella tak 
 
Den största tvistefrågan kommer att vara den utlösningsmekanism på 6 procent som 
kommissionen föreslår och det eventuella taket på 8 procent. I detta betänkande föreslås att 
marknaden skall övervakas med avseende på företagens JI och CDM årligen, och inte bara när 
siffran 6 procent nås. Rådets arbetsgrupp gör liknande övervägande. När det gäller det 
faktiska taket är rådet delat. Under Jorge Moreira da Silvas (PPE-DE) ledarskap har 
Europaparlamentet uppnått att det enligt ”EG-rätten” i direktivet om handel med 
utsläppsrätter fastställs att Kyotomekanismer endast kan komplettera de nationella 
ansträngningarna, den så kallade 50-50-regeln. Vi bör få denna regel fungera i praktiken så att 
den blir effektiv. 
 
Koppling mellan regionala system och det europeiska systemet för handel med 
utsläppsrätter 
 
Europaparlamentets delegation i Milano hade kontakter med amerikaner som var positivt 
inställda till Kyotoprotokollet. De berättade att McCain-Lieberman-lagen om att införa handel 
med utsläppsrätter hade röstats ned i Förenta staternas senat med 43 röster mot 55, men att 
sex republikanska senatorer hade röstat för lagförslaget. Denna vår kommer de att försöka 
igen och de hoppas på ett mer välavvägt resultat. De talade också om för oss att tio till 
tolv stater kring New York och tre stater på västkusten (Kalifornien, Washington och Oregon) 
hyser allvarligt menade planer på att införa ett absolut tak och ett system för handel i sina 
stater. Fyra delstater i Australien vill också göra samma sak mot sin nationella regering. Ett 
lagändringsförslag har lagts fram så att deras regionala system kan kopplas till det europeiska 
systemet för handel med utsläppsrätter. Detta kommer att hjälpa dem politiskt, och på sikt 
också ekonomiskt, att uppnå minskningar i utsläppen av växthusgaser på det effektivaste 
sättet. 
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Icke-Kyoto-projekt, även kallade nationella JI (gemensamt genomförande) 
 
Vissa delar av industrin önskar genomföra så kallade nationella JI-projekt inom 
Europeiska unionen och kunna sälja sina koltillgodohavanden. Detta är ingen bra idé: 
 
a) Icke-Kyoto-projekt kommer att försvaga Kyotoprotokollet. 
 
b) Att utvidga systemet för handel med utsläppsrätter till att omfatta exempelvis transporter 

är vad Europaparlamentet önskar, men detta måste göras på ett systematiskt sätt för hela 
sektorn (först flygplan inom EU och senare resten av transportsektorn), och inte för några 
få projekt lite varstans i EU. Det skulle också innebära ytterligare byråkrati att kontrollera 
dessa nationella JI-projekt. 

 
Vilka typer av projekt kommer att utföras i form av JI och CDM? 
 
EU:s företag kommer att exempelvis hjälpa till med moderniseringen av kolindustrin i Kina. 
Effektiviteten är för närvarande endast 23 procent. Danska kolkraftverk har en effektivitet på 
46 procent. Samma sak gäller när man byter från kol till gas och naturligtvis när man bygger 
upp förnyelsebara energikällor. Öppna soptippar släpper ut mycket av den kraftiga 
växthusgasen metan. Att vidta åtgärder så att metangasen kommer till nytta skall också ge 
koltillgodohavanden. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

