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Inledningl

tillfrågatMiljöfrågoma för svenska folket. SIFO harbetyder mycket
viktigavilka frågor de specielltallmänheten närspontant ser somom

Listan miljö-Sverige förhandlar med medlemskap.EU toppas avom
tillfrågade. Därefter följerfrågorna 15 denämns procentsom av av

självbestämmande 13 %,14 %, demokrati ochallemansrätten
10 %,%, sysselsättningsfrågorförsvars- och utrikespolitik ll

6 %, sociallivsmedelskvalitet djurskydd 8 %, jämlikhetoch trygg-
svenska6 % jordbrukspolitik 5 %. uppenbarthet och Det är att

miljön delfolket fäster mycket avseende vid såväl närstå-stort som en
livsmedel.kvaliteten hosende frågor allemansrätten och våra Detsom
inför folkom-därför naturligt konsekvensutredningarnaär att en av

röstningen behandlar miljön.EUom

snabbt föränderlig världEn

frågor; dålig30 dominerades miljödebatten lokalabara sedanFör år av
vattenrening, luftföroreningar i storstäderna och utbyggnaden av

fokus förskjutits gränsöverskridandevattendragen. dag harI mot
regionala och globala problem. Förhållandetföroreningar attsamt

Rio-konferensens huvudfrågor fanns Stockholms-ingen med påav
20 Vadkonferensens dagordning vad häntnågot på år.säger om som

globalt industrisamhälle,vi konsekvenserna växandeär ettnu ser av
vilket Sverige liten del. den oerhörtEtt påmåttutgör annatav en

utvecklingen vi lika mycket energi ochsnabba råvarorär använtatt
1960 dessförinnan.sedan under årtusendenasom

fårinsatserna de inhemska utsläppen från punktkällorOm mot stora
för koldioxidutsläppen,fortsätta kan dessa utsläpp, med undantag snart

diffusaproblem. ökar betydelsen deDäremotövervunnetett avvara
areella näringar-från trafiken, de punktkällorna och deutsläppen små

till luft från fabrikernaInsikten Ökar utsläppen ochatt vattenomna.
jämförelse ofantligakemikalier och metaller i med desmåärav
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mängder lämnar anläggningarnas fabriksportar.ämnenav samma som
Därmed helastår varukonsumtionen i för uppmärksamheten.centrum
Mänskligheten har under de årtiondena tillfört teknosfårensenaste
miljontals tungmetaller organiskaoch och delenämnenton störreav

denna väldiga mängd kommer förr eller biosfären.nåattav senare
Produktkontroll, återvinning och hårda krav deponering för-ochpå
bränning avfall har blivit allt viktigare inslag i tidiga 1990-taletsdetav

Ävenmiljöpolitik. frågan den biologiska mångfalden har ökat iom
betydelse i takt med industrisamhällets utbredning och framväxten av

allt storskaligt jord- och skogsbruk.ett mer
Miljöpolitiken kommer fortsätta ändra karaktär, och det äratt att

inte lätt förutspå vilka frågor kommer högststå dagord-påatt attsom
ningen 10-20 Vi kanår. dock ganska säkra miljöfrågor-på attom vara

kommer fortsätta bli alltmer internationella. beror delvisDetatt attna
flerapå de svåraste problemen gränsöverskridande till sinäratt av

karaktär, dels de frågornapå varurelaterade allt döma kom-att attav
fortsätta öka i betydelse. Med tanke redanpå vårt han-att storamer

delsutbyte med omvärlden vi beroende samverka medär våraattav
viktigaste handelspartners, vi vill minska innehållet tungmetallerom av
och svårnedbrytbara organiska substanser i olika konsumentprodukter.

finnsDet också för hur krav vi kan ställagränser stränga på vår egen
industri, längeså konkurrentländer inte inför likartadevåra bestämmel-

finns sidanDet andra också förå hur mycket vi kangränserser.
påverka miljö viktigvår del förgrunden välfärdvår gårutan att en av
förlorad.

Alldeles Sverigeshur relation till kommer iEUoavsett att utse
framtiden har vi således behov påverka miljöpolitiken i deattav
nuvarande EU-länderna. Vi har självfallet också intresseett attav

Öst-påverka utvecklingen miljöområdet ipå och Centraleuropa.
Sveriges inträde i ochEES ansökan medlemskap i EGEUvår om
ställer dock frågan sinpå Det ställning tillär måstespets. tanu
vilken organisatorisk form för samarbetet med EU-länderna bästsom

möjligheter.våragagnar
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EG EU-konsekvensutrednin garna

Regeringen tillsatte 1993 olika kommittéer medvåren uppdrag attsex
belysa förkonsekvenserna Sverige eventuellt medlemskap iettav
EGEU. Tanken utredningsarbetet skall bilda delresultatetär att enav

underlaget för medborgarnas ställningstagande i folkomröstningdenav
kommer Sverige inträda i Europeiskaskall denavgöraattsom om

Unionen, kommittéerna har haft till uppgift belysaEU. De attsex
effekterna medlemskap på:ettav

samhällsekonomin
utrikes- och säkerhetspolitiken-
subsidiaritet närhetsprincipen-
miljön-
jämställdhet och social välfärd-
kommuner och landsting-

direktivVåra

föreliggande betänkandet resultatet det arbete utförtsDet ärnu av som
inom EG-konsekvensutredningen Miljö eller, enklare uttryckt,
Miljökonsekvensutredningen. uppgift har varit att klarläggaVår
miljökonsekvenserna svenskt närmande till EnligtEG. våraettav
direktiv uppdraget i första hand skillnaden mellan EES och ettavser
svenskt medlemskap i EGEU. Vi har emellertid eftersträvat ocksåatt
i möjligaste belysa effekterna för miljön helt utanförmån ståattav
såväl EES EGEU. Vi därför möjligt jämförahar valt långtsåattsom

alternativ med varandra, frihandelsavtalnämligen fortsatt med EG,tre
EES-avtalet och medlemskap i EGEU.ett

Enligt direktiv, vilkavåra i bilaga skall vi:återges

redovisa miljösituationen i Sverige-
redovisa miljösituationen i SverigeEG och hur påverkas denav-
redogöra för Sveriges möjligheter till internationellt miljösamarbete-
i de olika alternativen
belysa hur den ekonomiska utvecklingen i alternativende båda kan-

förutsättningarnapåverka för miljöpolitiken
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redovisa miljöeffekterna till följd utvecklingen inom radav en-
sektorer:

handel-
transporter-
jordbruk-
energi-
användning kemikalierav-
markanvändning-
bebyggelse-
hushållning med markresurser-

belysa frågan hur Sverige kan få del EG:s strukturfonderom av-
och hur de i fallså påverkar miljön
analysera Sveriges möjligheter medlem respektive icke-medlemsom-

påverka EGEU och medlemsländernasatt miljöpolitik samt
ÖsteuropaEGEU:s politik inom miljöområdetgentemot

belysa graden svenskt beroende EGEU medlemlicke-av av som-
medlem varvid hänsyn också skall till begränsningar följertas som

andra internationella avtal.av

Vi har det viktigt belysa dels möjligheteransett inomvåraatt attvara
landet bedriva ambitiös miljöpolitik, dels förutsättningarvåraen att
kunna påverka utvecklingen i andra länder och beslut i internationella
fora. En viktig utgångspunkt har i båda dessa avseenden varit att
främja hållbar utveckling.en

Vi iutgår arbete frånvårt Sverige och kommer förbliäratt att ett
land med genomsnittligaän ambitioner miljöområdet.på detAttmer
alltid kommer förbli ingentingså viär kan för givet,att tasom men
i just detta sammanhang det naturligtär sin utgångspunkt iatt ta en
sådan hypotes. intresseVårt nämligen främstär studera i vilkenatt
utsträckning ochEES medlemskap i EGEU kan kommaettsom att
påverka förutsättningarvåra verka pådrivande i internationellaatt
sammanhang respektive restriktion förutgöra möjlighetervåra atten
föra radikal inhemsk politik.en

Ytterst möjligheterär våra föra ambitiös miljöpolitik dockatt en
bestämd de svenska medborgarnas och de politiska partiernasav
inställning och deras vilja miljöfrågorna prioritet. Vi utesluteratt ge
i och för sig inte möjligheten den viljan kan komma sviktaatt att

inågon framtiden,gång och det finns förvisso del brister redan ien
den nuvarande svenska politiken. Men det skulle bli Sverigesså attom
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internationellaoch ipassivtblirförändras så ettpolitik att mera
vårkonstateravi attland, måstebromsandesammanhang t.o.m.

Möjligenbetydelse.ringarelativtblikommertill EUrelation att av
drivabetydelseviss attfåutvecklingsådanvid genomdock EUkan en

riktning.miljövänligilandiutvecklingen vårtpå meraen
förkonsekvensernabelysauppdragi vårt attinte ingåttharDet

hälsofrågorhellerIntei EU.medlemskapsvensktarbetsmiljön ettav
bostadsmiljöbraochlivsmedelskvalitetmedsammanhänger ensom

sociala konse-i deningårfrågoruppdrag. Dessatäcks vårt snarareav
ansvarsområde.kvenskommitténs

perspektivlångsiktigtEtt

belysavi börtidsperspektivvilketiintedirektiv somVåra anger
icke-med-respektivemedlemskapsvensktmiljöneffekterna på ettav
dagspoliti-färgadgradi högdebatten ärpågående avlemskap. Den

bliattmedlemskapet är avsetteventuelladetmedanfrågorkens
effekternabedömasökaanledningfunnit attdärförVi harvaraktigt.

intespekulationerundvikafördockVi har attsikt. renalängrepå
Dettai tiden.framåt10 årblicka änmöjligtfunnit det att camer
avståralternativ därdetsjälvfallet äveninnebär attförhållningssätt

Viperspektiv.dynamisktianalyserasEES ettEGEUsåvälfrån som
EU-med-konsekvenserna ettlångsiktigadeintesåledes avjämför

inträdeansökteSverigeinnandet såg ommed läget utlemskap som
samtligaanalyserasställetoföränderligt. IIngenting ärgemenskapen.i

perspektiv.tioårigtalternativ i ett
in-EGEU:sfråganbara vartintesammanhanget äri omViktigt

integra-blireffekternaekonomiskavilka deoch avstitutioner strävar
med-viktigastedeinomutvecklingenocksåAvgörande ärtionen.

tillutvidgaskommergemenskapen attfråganliksomlemsländerna om
Östeuropa. DetochCentral-iländernadelomfattaocksåatt aven

samtidigtösterutförskjuts någotfokusmedförabl.a.skulle attsenare
ochparlamentetbådeiförändrasröstmässigtstyrkeförhållandenasom

ministerrådet.
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Vårt referensaltemativ

Vi har haft svårt finna bra beteckningatt detpå alternativen som
innebär Sverige varkenatt med iär EES eller i EGEU. Det kan inte
betecknas frihandelsalternativet eftersom samtligasom alternativtre,
bygger på eller mindre långtgående frihandel. Frihandelsavtals-mer
alternativet för långtär och inte i löpande Några depassar text. av
övriga konsekvensutredningarna har valt beteckna referensalternati-att

utanförskapvet ett eller utanför-altemativ.som ett Mot detta har
nejsidans organisationer Vi har emellertid haftreagerat. hittasvårt att
någon bättre beteckning på kortfattatett sätt Sverigesom attanger
varken är med i EES eller i EGEU.

Betänkandets disposition

Vårt betänkande inleds med bedömning miljötillståndet i Sverigeen av
och vår närmaste omvärld försök analyserasamt ett vad krävsatt som
för hållbaratt garantera utveckling i vårt land. Därefter följeren ett
antal kapitel beskriver EGEU:s regler och miljöpolitik,som miljöpo-
litiken i de enskilda EU-länderna och kandidatländerna någrasamt av
de centraleuropeiska länderna. Eftersom GATI också kan komma att
utgöra restriktion för våra möjligheter utformaen miljöpolitikenatt
ägnar vi kapitel avtaletett med betoning på tekniska handelshinder
och möjligheterna vidta åtgärderatt inte kommer i konflikt medsom
gällande handelsregler.

Betänkandets del kapitel 10-18 ägnas åt analyssenare EES-en av
avtalet respektive medlemskapet från miljösynpunkt. inledsDet med

analys förhandlingsresultatet.en Därpå följer diskussionav kringen
den ekonomiska integrationen och tillväxtens betydelse för miljön.
Sedan följer kapitel analyserar våra möjligheter påverkasom EU,att

inom miljökonventionerna,att bidra tillagera ambitiösatt miljöpo-en
Östeuropalitik i Central- och våra möjlighetersamt utforma denatt

inhemska miljöpolitiken. Allmänhetens och intresseorganisationernas
möjligheter till insyn och medverkan också och betänkandettas upp,
avslutas med analys utvecklingen inom fören några vårt landav
särskilt viktiga sakområden. Kapitel 18, slutligen, innehåller kommit-
téns slutsatser några synpunktersamt vilkapå insatser krävs försom

Sverige skall kunnaatt bidra till framväxten ambitiösav en mera
europeisk miljöpolitik.
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SverigeiMiljötillståndet2

Inledning

orsakernaochfaktorerolikaradberor påi landMiljötillståndet ett en
miljöproblem många.till är

jordbruket,frånkväveläckagevidskermiljöpåverkanLokal t.ex.
videlleri vissaföroreningsbelastning tätorterhårdorsakartrafikendå

ellerindustrierfrånfarliga ämnenochmetallerutsläpplokala av
avfallsupplag.läckande

Fleranationsgränserna.vidintemiljöproblemMånga stannar
bara någramil100-200 påföroreningar kan transporterasluftburna

ursprungligaifrån denned långtfallerdeskador dåoch orsakadagar,
gränsöverskri-oftaocksåföroreningarVattentransporterade ärkällan.

Östersjön länderdefrånbarainteutsläpppåverkasSåledesdande. av
ochTjeckienländerfrånocksåhavet,kusthar utan sommotsom

avrinningsområdet.inomliggervilka ocksåVitryssland,
betydelseklimatförhållanden äroch storlokaliseringGeografisk av

ochvästvindsbältetligger iSverigemiljötillstånd.enskilt landsför ett
Särskiltsydväst.ellerfrånluftföroreningar västpåverkas mest av

iföroreningaranländerNordeuropahögtryck överefterochunder
mycketmed såblandatsintedeeftersomform, renkoncentrerad upp

utsläppsområdena.frånluft under vägen
ocksåföroreningar ärhandförmågaNaturens att ta omegen

exempelland. Ettiblirmiljökonsekvenserna ettvilkaföravgörande
därförochsvårvittradberggrunden ärskandinaviskadendettapå är att

försurande ämnen.skydddåligt motger
gränsöverskridan-också ärmiljöproblemkomplexEtt annat somav

tillletthandel harfriarevaruhandel. Enmedförknippasdetde är som
ochSverigesländer.mellan export-varuutbytetökningsnabb aven

1950-talet.sedan slutetfemfaldigatsexempelvisharimportvolym av
dominerar.länder iandra EuropamedHandeln

exempel påklimatförändringar ärochozonskiktetUttunning av
länder.olikaolika ieffekterna utmiljöproblem, ävenglobala serom
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Miljöproblematiken komplexär både vad gäller orsak och verkan
vilket detgör svårt eller omöjligt beskriva miljötillståndet iatt ett- -
land utifrån enskilda variabler. föroreningEn påverkar kanske inte
bara markområde ellerett vattendrag, kan upphov tillutan ge en
kedjereaktion andra föroreningar på andra områden.av

I vår beskrivning miljötillståndet i Sverige har vi därför valtav att
från miljöhotutgå i vid bemärkelse. Det innebär hot kan omfattaatt ett

flera föroreningar och effekter ekosystempå och människors hälsa.
Beskrivningen hoten bygger på Naturvårdsverkets aktionsprogramav
MILJÖ 93. inteDe är uppställda i någon särskild prioritetsordning.
Jord- och skogsbrukssektorernas miljöpåverkan beskrivs i särskiltett
avsnitt medan övriga sektorers miljöpåverkan ñnns beskrivna under
respektive hotområden.

Beskrivningen bygger detpå känt iär nuläget. Kunskapen försom
kunna fastställa kritiska belastningsgränseratt fortfarande otill-är

räcklig på många områden, liksom det gäller effekternanär denav
successiva ackumuleringen metaller och långlivade organiskaav
ämnen.

kapitelI 3 görs sammanfattande bedömning miljötillståndeten av
och effekterna på den biologiska mångfalden och människors hälsa.

Jord- och skogsbrukets miljöpåverkan

Jordbruket har århundraden format odlingslandskapet ochgenom
därmed förutsättningarna för bl.a. dess biologiska mångfald. Under de

årtiondena har kraven effektiviseringsenaste på och ökad produktion
haft negativa miljöeffekter.

Rationaliseringen har resulterat i ökad produktion samtidigt som
strukturförändringarna medfört rad negativa konsekvenser för deen

och djurväxter levt i det äldre, varierade odlingslandskapet. Flerasom
faktorer har medverkat till detta; ändrade odlingsmetoder, nedläggning

åkermark, awecklat skogs- och hagmarksbete minskadeav samt
arealer ochängs- betesmarker. Jordbrukslandskapet har också blivit

l Begreppet kritisk belastningsgräns bygger på finnsdetatt ett sam-
band mellan föroreningsbelastningen på ekosystem och gradenett av
negativ effekt påfrestningen. Av detta följer det finns minstaav att en
föroreningsbelastning, kritisk belastning, under vilken inga allvarligaen
effekter uppträder.
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och småvattendikenåkerholmar, öppnaenformigt attgenommer
ii dagingårjordbrukslandskapetiförändringarbort. Dessatagits

ellersällsyntahotade,landetstredjedelungefärförhotbilden aven
hänsynskrävande arter.

medförtharintensitetökadmedbrukningsmetoderFörändrade
bekämpnings-ochnäringsläckageformimiljöeffekternegativa av

ammoniakutsläp-80-90 procentgrundvatten.ochi avmedelsrester yt-
Jordbruksmarkendjurhållning.frånkommerSverigesödraipen

rötslam.ochhandelsgödselviakadmiumtillförs
Åtgärder harriktning.miljövänligiutvecklasjordbrukSvenskt

minskastallgödsel,användningeneffektiviserabl.a.för avvidtagits att
utsläppenhandelsgödsel samtochbekämpningsmedelanvändningen av

förinförtsharstödprogramekonomiskaformerOlikanärsalter. avav
odlingslandskapet.delarnavärdefullastedebevara avatt

ochvariationodlingslandskapetshotenframtida motDe stora
ochinriktningjordbruketsframtidadettillknutnabevarandevärden är

användas.kommerproduktionsmetoder attoch deomfattning som
Naturskogaromdanats.ocksåharskogslandskapetochskogsbruket

medskoggammalarealenoch ur-skoganlagdmedhar ersatts
alltframförharskogsbruketmodernaDetminskat.harskogskvaliteter

framstårsiktlängreartnivå. Påmångfalden påbiologiskapåverkat den
allvarligt.luftföroreningarfrånhoten som

ökadförvidtagitsåtgärderradhardecennietdetUnder senaste en
rådgivningsin-ochutbildnings-Omfattandeskogsbruket.imiljöhänsyn

oförändrad.bevarashar kunnatädellövskogArealenutförts.harsatser
bekämpnings-användningochkvävegödslingDikningsverksamhet, av

denfr.o.m.förbjudetHyggesplöjning ärväsentligt.minskatharmedel
1994.januari1

fjäll-deinomminskatårendeunderhar senasteStorskogsbruket
harurskogbefintlig avsattsarealerytterligareVissaområdena.nära

mark-kalhuggits,normala årsytorhar1980-taletUnderreservat.som
10ungefär procentinnebäratorde avattvilketplanterats,ochberetts

berörts.skogsmarksarealen
med-allmännadengällervadhållrättgått åtharUtvecklingen

Däremotskogslandskapet.brukadedetinaturhänsynvetenheten om
medskogarbevarandetgäller ur-vadhållfel avåtden gåtthar

skogsbruketnaturmiljönpåeffekternasamlade avskogskvaliteter. De
fordrasutvecklingdennavändaochbromsanegativa. Förvarit atthar
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bred tillämpning miljöanpassadeen skogsbruksmetoderav och ökatett
skydd urskogarna.av

Luftföroreningar och buller i tätorter

Miljön i de svenska tätorterna god vidär internationell jämförelse.
Utsläppen svaveldioxid och från bostadsuppvärmningav sot och
industrin har minskat kraftigt från år 1970 till 1990.år Svaveldioxid-
halterna ligger i dag normalt långt under riktvärdena och knap-utgör

något hälsoproblem,past bortsett från episoder då koncentrerade
luftföroreningar förs in från kontinenten. Sothaltema har också min-
skat och ligger väl under riktvärdena. Höga halter kvävedioxid ärav
däremot fortfarande hälsoproblem, framförett allt intill hårt trafike-
rade liksom marknäragator, vissa kolväten och inandningsbaraozon,
partiklar. Halterna kvävedioxid har förändrats obetydligtav under
l980-talet.

Luftföroreningshalterna påverkas både lokala utsläpp ochav av
långdistanstransporterade föroreningar. Episoder med höga halter av
marknära är problem knutetett till långvägaozon förore-transport av
ningar. I tätorter bryts ned kväveoxiderozonet och halterna ärav
därför vanligen lägre än omgivandepå landsbygd. Svaveldioxid- och
sothalterna i södra Sverige påverkas också i hög grad långdistans-av

I övrigttransport. i allmänhet de lokala källorna försvarar huvuddelen
belastningen i tätorterna. Trafikenav i dagär den dominerande källan

till luftföroreningar och buller i de svenska tätorterna, och bidrar i hög
grad till cancerrisken. Vedeldning i små spelar ocksåpannor en
betydande roll för förekomsten lätta och kolväten.tungaav

Buller har varit och fortfarandeär problem.ett Antaletstort buller-
störda har halverats sedan 1970, fortfarande räknar medmen attman
ungefär 1,6 miljoner människor har bullernivå vid sin bostaden som
inte är acceptabel.

Försurning

Försurning mark och är dominerandevatten föroreningsproblemav ett
i Sverige. Skogsmark, sjöar och vattendrag är värst drabbade. För-
surning orsakas i första hand utsläpp svavelföroreningarav av som
uppkommer vid förbränning fossila bränslen och från industripro-av
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fastafrånkväveföreningarutsläpporsak ärEn avannancesser.
skogsbruket.ochjord-inomåtgärderochtrafikenanläggningar,

begränsat,relativtvarithittillsharförsurningentillbidragKvävets
södraialltframförmarken,medi ochöka attkan väntasmen

kommakvävetkanårtiondennågramättad. Inomblir alltmerSverige,
svavlet.utsträckningi likaförsurningentill stor sombidraatt

tillbidrarochekosystemenpåverkarochmarkFörsurning vattenav
delspåverkaskanMänniskanmångfalden.biologiskadenutarmning av

ökadindirektdelspartiklar,inandning genomviadirekt suraav
metaller.giftigaförexponering

vissaochmarkenlakas attnäringsämnentilllederFörsurning att ur
grund-ilösesi marken, utbundnavarit hårttidigaremetaller, som

Sverige såäriskogsmarkenfemtedelUngefärmarkvattnet.och aven
ellerpåtagligtförändratsharvegetationenförsurningpåverkad attav

Allvarligaskogsskador ärframtida stor.omfattandeförriskenatt
hälft.södraSverigesiuteslutandefinns nästanförsurningenskador av

skadadeså20ungefär procentvattendrag ärochsjöarSverigesAv
harantalet arter10-20åtminstone procentförsurningen avattav

helaspridda nästanfinns överskadadeallvarligt vattnenförsvunnit. De
skador-harkalkningGenomsydväst.iskadorna värstärSverige, men
hälftenungefärvilket utgörsjöar,5 000cirkabetydligt idämpatsna
00013omkringfortfarande är avsjöytan,försuradeden menav

oenighetråderförsurade. Detpåtagligt om000 sjöar85Sveriges
effekter.långsiktigakalkningens

förbelastningsgränsenkritiskadenöverskrids i dagSverigehelaI
ilandetdelaralla utomområden. lkänsligaförsurningsskador i av

belastningskogarnahälften somfårNorrland än ennordvästra avmer
iochGötaland västrasydvästrabelastningen. Ikritiskadenöverskrider

belastningvattendragochsjö somfår än enSvealand varannanmer
belastningen.kritiskadenöverskrider
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a Skogsmark b Sjöar och vattendrag

i 50%

Figur 2:1 Områden i Sverige där 10-50 % och 50 %änmer av
a skogsarealen respektive b antalet sjöar och vattendrag får

försurande belastning överskrider den kritiskaen som
belastningen för långsiktigt negativa effekter. Bedömningen
gäller för 1990-1991 och inkluderar effekter både luft-av
nedfall och skogsbruk. Figurerna baseras på den s.k. 95-
percentilen de kritiska belastningsgränserna, dvs. de 5 %av

känsliga ekosystemenmest har undantagits och de resulte-
rande värdena återspeglar skydd återstående 95ett %.av

Källa: Försurning evigt problem,ett eller finns det hopp, Naturvårdsver--
kets 4132, 1993rapport

Av de totala utsläppen försurande ämnen detär bara mindre delav en
släpps i Sverige. Omkring 90utsom svavelnedfallet och 80procent av

kvävenedfalletprocent kommer utifrån.av
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kväveföreningaroxideradeluftföroreningarNedfallTabell 2:1 av
medelvärderegionerolikaSverige frånsvaveloch över

1990-92

Svavelkvävefö-OxideradeRegion
reningar

4050EG-ländema
1212Sverige
4Övriga 8Västeuropa

20Östeuropa 12
3Övriga 3källor

2115Obestämt

100100Totalt

Kommentarer:

Östtyskland.f.d.inkluderar ävenEG-ländemaa
Österrike.Övriga Schweiz ochFinland, Norge,ärVästeuropa

Övriga sjöfart.internationellfrämstkällor är
utsläpp.amerikanskaeuropeiskagamlab1.a. samtObestämt är
När plus000genomsnitt 125iSverige tonnedfall överTotalt var

kväveföreningar.reduceradei formNär86 000cirka ton av
cirkavilketNär000122 motsvararungefär tonSveriges utsläpp var

N02.uttryckt000404 ton som

Östtyskland.f.d.inkluderar ävenEG-ländemab
Österrike.Schweiz ochÖvriga Finland, Norge,ärVästeuropa

utsläpp.naturligaÖvriga ochsjöfartinternationellb1.a.källor är
amerikanskaeuropeiska och ut-gamlaframför alltObestämt är

släpp.
Slår.0Ogenomsnitt 197i tonSverigenedfall överTotalt var

000170vilketSår000 motsvararungefär 85utsläppSveriges tonvar
S02.uttrycktton som

193EMEPMSC-W ReportKälla:

klaraförSverige ochinuläget attförsämringförhindraFör att aven
försurande ämnenutsläppenskullebelastningsgränsemakritiskade av

1990. Demedjämfört70-80medminskasbehöva procenti Europa
iplanerasellerinternationelltöverenskommitshittillsåtgärder som

belastningen påförsurandedenminskakanländerenskilda väntas
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Sverige, inte tillräckligaär för vända den negativa utveck-attmen
lingen. Andelen skogsmark och med risk för försurningsskadorvatten

alltsåväntas öka inte ytterligare åtgärder vidtas.om

Övergödning

Övergödning eller eutrofiering innebär förändring närings-mot etten
rikare tillstånd i mark eller Den orsakas ökad tillförselvatten. ellerav
tillgänglighet växtnäringsämnen, särskilt kväve och fosfor.av

I Sverige har den ökade kvävedepositionen hittills lett till sko-att
tillväxt ökat, marken börjar få hållasvårt kvar detgens attmen nu

kväve tillförs. Den kritiska kvävebelastningen för skogsekosyste-som
menz överskrids i dag i södra Sverige, särskilt i de sydvästra delarna.

Övergödning sjöar beror oftast ökad tillgångpå fosfor,påav som
det tillväxtbegränsandeär i detämnet sammanhanget. vissaI allvarliga

fall kan effekterna den ökade växtligheten bland bli ñskdödannatav
syrebrist eller ökad förekomst giftiga blågröna alger. Ungefärp. g.a av

15 000 Sveriges sjöar, eller 14 sjöarealen, kan i dagprocentav av
betecknas övergödda.som

intensivaDen användningen näringsämnen inom jordbruket har,av
framför allt i jordbruksbygderna, orsakat höga nitrathalter i grundvatt-

Ungefär 100 000 nitrathalters,har dricksvattennet. med högapersoner
vilket kan hälsoriskutgöra framför allt för barn.en

Våra omgivande hav påverkas också alltför tillförselstorav av
gödande näringsämnen. Exponeringen näringsämnen, ökad växtlig-av
het och ändrade ljusförhållanden leder till förändrad artsammansättning

djur och fallväxter. I konsekvensernavärsta är syrebrist, utslagenav
Östersjön,bottenfauna och fiskdöd. Egentliga de danska sunden och

ÅtminstoneKattegatt är drabbade.värst tredjedel Egentligaen av

7 Vid de beräkningar kritisk kvävebelastning gjorts för skogs-av som
ekosystemen försöker beräkna den nivå då den kvävetillför-externaman
seln leder till långsiktigt överskott kväve i förhållande till totalbehovetav
hos växter och mikroorganismer. Denna brytpunkt definieras ofta som

Ävenkvävemättnad. vid lägre tillförsel denna påverkasän ekosystemets
artsammansättning.

3 nitrathaltenDvs. är högre 50 mgliter.än Enligt Livsmedelsverkets
riktlinjer sådantär tjänligt med anmärkning.vatten
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Östersjöns död, sin förklaringvilket harpraktisktbotten ävenär taget
utlopp.och grundavattenomsättningeni den dåliga trångap. g.a

kustområdeteutroñeradeskärgård det i särklassStockholms är mest
Sverige.i

tillhedmark berorochEftersom Övergödningen skogs-, ängs-av
utsläppminskadekvävenedfall från utlandet krävscirka 80 påprocent

Sverige i deli ochkväveoxider och ammoniak både stor avenav
Övergödningen deproblemet.tillrätta medför kommaEuropa att av

kringliggan-i alla deåtgärderkan bara bemästrashavenöppna genom
skärgårdsområden kanvikar ochsituationen ide länderna, medan

nitrathalter-höganationella åtgärder.förbättras framför allt Degenom
iåtgärdersänkasi vissa områden kani grundvattnet genomna

vattendrag.sjöar ochför övergödningSverige, vilket också gäller av

oxidanteroch andraMarknära ozon

luftföroreningarfotokemiska oxidanterandraMarknära och ärozon
organiskaflyktigakväveoxider och ämnenbildas i atmosfären dåsom

släppsorganiskasolljus. Flyktigainverkan ämnenunder avreagerar
ochenergiproduktionindustrin, vidfrån trafiken ochbland annat ut

bensindistribution.
Ämnet giftigtrikligast.förekommer ärden oxidantOzon är som

Förhöjda halterskadamåttliga mängderoch kan redan i växter. av
haltermaterial. Vid högabyggnader ochskadorkan också påozon ge
Ozonandningsorganen skada.kanmänniskors hälsa,påverkas tat.ex.

växthuseffekteni absorberaförmågaeftersom det harbidrar till atten
strålning.

under dei Sverigeökatmarknära harBakgrundshalterna ozonav
växtskador5 överskrids i dagkritiska halten för20 Denåren.senaste

SverigeSverige och i50-70 i södra och mellerstamed procent norra
deligger också över20-40 Halterna marknäramed procent. ozonav

4 NaturvårdsverketMiljö, Monitor 13,Enligt Nordens utgavs avsom
våren 1993.

5 ibeskrivsklimatförändringar närmareVäxthuseffekten och ett sepa-
avsnitt.rat

° vegetationssäsongenmiljömålet underEnligt Naturvårdsverket är
ugm3.50april-september, kl. 9-16



28 Kapitel 2 1994:7SOU

nivåer påverkar människors hälsa. Ozonepisoder uppträdersom nu
oftare och med högre värden. södraI Sverige uppträder hälsofarliga

acceptabel7.halter under 10-20 lång tidgånger så Isom anses norra
Sverige överskrids i mindre utsträckning, vidgränserna Norr-men
landskusten förekommer episoder med oacceptabelt höga halter.

Den huvudsakliga orsaken till höga halter marknära iav ozon
Sverige utsläpp iär Europa, svenska utsläpp frånäven störreom
industrier och trafik kan bidra till lokal ozonbildning. För nåatt
miljömålen ofarliga halter och fotokemiskaandra oxidan-om av ozon

krävs utsläppen flyktiga organiska och kväveoxiderter ämnenatt av
minskar 75-80med i Om dagens internationellaEuropa.procent
överenskommelser följs kan det leda till färre episoder med höga
halter, medan bakgrundshalten kommer öka i lägre takt.änatt om-

Metaller

Metaller släpps till luft och från industri, vid förbränningut vatten av
fossila bränslen och från trafiken. metallhaltiga partiklarDe som
frigörs vid smältnings- och förbränningsprocesser sigkan hålla svävan-
de flera dygn innan de marken därförnår och kan långatransporteras
sträckor. Försurning i marken kan, vi tidigare leda tillsett, attsom
metaller löses och kommer i omlopp.ut

Stora mängder metaller finns också samlade i avfallsupplag,varor,
gruvavfall och förorenade områden. Dessa mängder ökar varje ochår

mångaär gånger kända utsläpp från industriproduktion.större än
Kunskapen i dag begränsadär de långsiktiga effekterna attom av
dessa metallmängder slutligen hamnar i i formstora naturen rest-av
produkter.

Stora utsläpp under 1960- och 1970-talen har medfört Sverigeatt
har vissa lokalt hårt belastade områden. Ungefär femtiotal lokalaett
mark- och vattenområden har höga metallhalter biologiskaså att
effekter befaras. Till de allvarligaste miljöeffekterna det gällernär
metaller hör dessa geografiska områden, i storskaligtsamt ett mer
perspektiv hoten från kvicksilver, kadmium och bly. hälso-De största

7 pgm3Naturvårdsverket har miljömål ozonhalten 120satt attsom
inte skall överskridas oftare 12 timmar år.än miljömålDetta över-per
skrids i delar landet. södra Sverige överskridsI halten i medeltalstora av
130 timmar år, dvs. tio gånger så lång tid acceptabel.per som anses
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i ochkadmiumi ñsk,kvicksilvermedhar veteproblemen göraatt
halter bly.förhöjdalokalt av

gällerdettungmetallproblemet närdet viktigasteKadmium är
troligenhari vetekärnorkadmiumKoncentrationenlivsmedel. av
nedfallatmosfärisktalltframför1900-talet.under Detfördubblats är

frånåkennarken. Bidragenbelastarhandelsgödselkadmium ioch som
Sverige. måsteDäri sydvästraungefär likakällordessa båda är stora

slutaskallkadmiumförhalverasåkermarkenbelastningen på att
ackumuleras.

bensinihaltensänktadenluften har tackBlyhalten i vare --
trafikerade1970-taletsedan påungefär 75med gator.minskat procent

harUtsläppentätortsmark.lagrade ifinns dockmängderBetydande
bedömsdepositionSverige, dagenskraftigt iminskattotalt sett men
i södraskall uppnåsför balanshälftenminskas medbehöva än attmer

skogsmark.Sverigesmellerstaoch
förflyttaskansnabbtlättrörlig metall,mycketKvicksilver är somen

metyl-tillmetallenomvandlassyrefattiga miljöerochi Inaturen. sura
organismer.levandeform förgiftigmycketkvicksilver, är ensom

med haltergäddorberäknas ha85 000 sjöar000Omkring 40 våraav
mednivå nivåhögstaNaturvårdsverketden angettöver somsom

luftenkvicksilver från måsteDepositionenhälsoeffekter.tillhänsyn av
kritiskaklara den gränsen,för80minskas med attprocent varav

utländska källor.frånkommeri dagmerparten
i försurade områ-och vattendragi sjöarförhöjdaMetallhaltema är

Östersjönnivåer.kritiskakändalägstaligger inte sällanden, och över
kvicksilver och koppar.arsenik, kadmium,belastadrelativt högtär av

ekologiskaoch ingai inlandsvattnen störredock lägreHalterna änär
dokumenterats.effekter har

miljögifterOrganiska

därförkol ochinnehållerföreningarkemiskaOrganiska ämnen är som
kolvätetsfleraelleri Ombrytas ned atomerlätt kan naturen. aven

stabiltblir däremotfluor eller brom ämnetklor,medersätts atomer av
mycket begrän-dessa ärned. Kunskapen ämnenoch brytasvårt att om

vilkaspridning, ellerochomfattningkällor, utsläppenssad vad gäller

3 fárskviktkvicksilverkg0,5 mg
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synergieffekterna blir då olika ämnen samverkar. däremotDet råder
ingen tvekan flertalet betraktaär verkliga miljögifter.att attom som

Utsläppskällor fabrikerär tillverkar eller använder dessasom
substanser, avloppsreningsverk, avfallshantering deponier och för-
bränning, trafik, produkter och byggnader. Vissa PCBämnen såsom
och kanDDT spridas mycketöver områden, dvs. storregionaltstora
eller globalt, och det finns tecken tyder på de iansamlasattsom
kallare områden.

SverigeI har åtgärdermånga vidtagits för komma tillrätta medatt
problemen. Farliga och dåligt dokumenterade bekämpningsmedel har
dragits in och antal industriellt framställda substanser har begrän-ett

starkt. PCB-användningen har upphörtsats och skogsindustrins utsläpp
klororganiska föreningar har minskat med 90 sedannära årav procent

1980. Utsläpp och användning kända långlivade organiska sub-av
kommer fortsatt minska.stanser att

Under de årtiondena har halterna PCB och sjunkitDDTsenaste av
i levande organismer i Sverige, vilket varit räddningen för flera deav
fåglar och däggdjur tidigare varit hotade. Problemen har docksom
långtifrån försvunnit och dessutom har problem upptäckts. Blandnya

har störd fortplantning hos flera ñskarterannat från flerarapporterats
Östersjönplatser i de ochåren, orsaken sannolikt långlivadeärsenaste

organiska ämnen.
helEn del återstår dettagöra på område och problemen medatt

dagens kemikalieanvändning kvarstår. Till detta hör de förråd av
byggtsämnen i avfallsupplag och markområden kring indu-som upp

strier och och kommertätorter, belasta miljön under långattsom en
tid framöver de läckernär ut.

Uttunning ozonskiktetav

Ozonskikteti stratosfären 15-50 km höjd jordytanöver skyddar livet
jordenpå farlig ultraviolett strålning. Om det påverkasmot tunnas ut

djur och och förväxter människans del ökar risken för bland annat
hudcancer, ögonsjukdomar och nedsatt immunförsvar.

Ozonskiktet påverkas antal kemiska medämnenettav som reagerar
och bryter ned det. Klorfluorkarboner CFC, iozonet eller dagligt tal

freoner, förekommer inte naturligt helt och hållet skapadeärutan av
människan. CFC används köldmedium i kyl- och frysanlägg-t.ex. som
ningar, i skumplast och vidtvättvätska kemtvätt. Andra ämnensom
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brandsläck-användsozonskiktet halonerpåverkar somär somsom
l,l,l-trikloretan, dekoltetraklorid ochlösningsmedlenningsmedel,

ochför CFCHCFC-föreningarna tillverkatss.k. som ersättaatt
metylbromid.bekämpningsmedlet

ozonskiktet påvisats,uttunningSedan 1970-talet har markant aven
kortvariga episoderfleraAntarktis. harspeciellt De årenöver senaste

bl.a.förekommitminihäl,låga ozonvärden, s.k. övermed extremt
uttunningenförvår. fortsattaunder vinter ochNorden Den av ozon-

dendärför kanbreddgrader, ochbli vid högaskiktet störreväntas
bli hosUV-strälning ocksårelativa ökningen väntas stor oss.av

cirka 10 är,ozonnedbrytandeToppbelastningen väntasämnen omav
bliNorden kanozonvärdenlågaoch episoder med överextremt

förhoppningen halternaDärefterl990-talet.vanliga under är att
överenskommelserinternationellasjunka resultatkommer att avsom

användning ozonned-produktion ochförbjuda och begränsaatt avom
ländernaviktigt i detta sammanhangminst ärbrytande Inteämnen. att

överenskommelsema.i tredje världen följer

Klimatpâverkan

och grundfossila bränslen pävid förbränningKoldioxid frigörs avav
Koldioxidsprids globalt.atmosfärenlivslängd idess långa gasen

absorberadrivhuseffekten värme-ellerbidrar till växthus- attgenom
i rymden.tillbakaskulle hajordenstrålning från sänts utsom annars

ökardrivhusverkanmedkoldioxid finns det andraFörutom somgaser
dikväveoxid ochAndra växthusgaseri atmosfären. är metan,t.ex.

CPC-föreningarnasHFC-föreningar.fluorföreningar ochstabila FC
minskarNedhuggning skogarväxthuseffekt osäker. upptagetär avav

atmosfären.tillnettotillskottdärmed upphov tillkoldioxid och ettger
släppasfortsätterväxthusgaserkoldioxid och andraSå länge utatt

höja medeltemperaturendrivhuseffekten, vilket siktförstärks på väntas
globalt föränd-tillsin ledakommer det iOm detta sker storatur att

nivå och ekosystemen. Demed avseende väderlek, havsytansringar på
läng-Eftersomeffekterna långtgående. omsättspotentiella är gaserna

9 ClimatePanelIntergovernmentalEnligt FN:s expertgrupp on
temperaturhöjningutvecklingpekar nuvarandeIPCCChange mot en

decennium under nästagradermellan 0,2 och 0,5cirka 0,3 grader per
århundrade.
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i atmosfären får vi räkna med fortgående klimatförändringarsamt
under överskådlig framtid. Risken för sprángvisa förändringar ären
dessutom betydande.

SverigeI stod koldioxid för 80 det samladeprocent antropo-ca av
mänskligtav bidragetursprung till växthuseffekten 1990, ochårgena

utsläppen härrör till helt övervägande del från användningen fossilaav
bränslen. De svenska koldioxidutsläppen har sammanlagt minskat med
ungefär tredjedel mellan 1970 och 1990.är industrinsår Det ochären
energisektoms utsläpp har minskat. Trañkens utsläpp har ökatsom
såväl relativt i absoluta tal.som

NUTEK:s°Enligt energiprognoser från 1992 kommer koldioxid-år
utsläppen i Sverige öka cirkamed 10 till 2000 jämförtäratt procent
med 1990 kärnkraften.utsläppårs vi inte awecklatäven Hurom
utvecklingen verkligen kommer beror rad faktorerpåatt utse en som
utvecklingen i kämkraftsfrägan, transpoitpolitiken, energieffektivise-
ring och skogsbruket. Skogstillväxten i fördag ett nettoupptagsvarar

40 miljoner koldioxid vilketår, ungefär tvåton motsvararav per
tredjedelar de årliga utsläppen från fossila bränslen och industripro-av

ackumulationDenna beräknas kunna i ytterligare 20-60pågåcesser.
beroendeår avverkningstakten.på det kommerHur på långatt utse

sikt däremot osäkert. Tilläggasär bör de möjligheter kan före-som
ligga binda mängder kol i mull humusoch i jord- och skogs-att stora
bruksmark.

° Närings- och teknikutvecklingsverket

Korrigerat till från klimatsynpunkt årnormalt blir utslåppsök-ett
ningen cirka 5 % till år 2000.
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3 hållbarEn utveckling

kapitelDetta behandlar begreppet hållbar utveckling. Vi skall titta på
hur begreppet uppkommit, hur tillämpats idet samband med de
svenska miljömålen och vi befinner i i förhållandedag tillvar oss
dessa mål. Vi också villkoren för hållbarhet, fyratar system-upp
villkor för hållbar utveckling avslutningsvis behovetsamten av en ny
form tillväxt.av

tillkomstBegreppets

Vid den världsmiljökonferens anordnades 1972 i Stockholmsom
undertecknades deklaration där det slogs fast det regeringar-äratten

uttryckliga skydda och förbättra miljön till förattnas ansvar gagn
både nuvarande och kommande generationer. ocksåDetta kärnanvar
i FN-rapporten Vår framtid, den s.k. Brundtland-gemensamma som
kommissionen 1987.presenterade Det centrala iår ärtemat rapporten
sustainable development, svenska vanligen hållbarpå utveckling.

definierasI detta en utveckling tillfredställerrapporten som som
dagens behov möjligheterna för framtida generationeräventyrautan att

tillfredsställa sina behov.att
Brundtlandkommissionen grundläggande förutsättningattmenar, en

för hållbart utvecklingsskede inte hotardet de naturligaett är att
livallt jordenpå bygger dvs. atmosfären, jor-på,system vattnet,som

darna och organismerna. För lyckas med sådan utveckling krävsatt en
djupgående förändringar i både attityderna till och målsättningarna för
miljöpolitiken, liksom lagstiftningen och de institutionellaav ramarna.
Ekonomiska och ekologiska överväganden samordnas imåste alla
beslutsprocesser, deså ekologiska aspekterna beaktas påatt samma
gång de ekonomiska, handels-, energi- och jordbrukspolitis-t.ex.som
ka. Det med andra ord nödvändigt anlägga vidareär perspektivatt ett

miljöproblemenpå och miljöpolitiken. Enligt Brundtlandkommissionen
bottnar miljöproblem i den sektoriserademånga ansvarsfördelningen,

2 14-0144
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de har för miljöskydd och förvaltningattgenom organ som ansvar av
skilda från de har för ekonomiskadenärnaturresurserna som ansvar

förvaltningen.
hållbar utveckling fåttBegreppet har mycket starkt genomslagett

världen Vid världskonferensen miljö och utveckling i juniöver. om
1992 i Rio de Janeiro hållbar utveckling huvudtema. Riodeklaratio-var

första princip lyder: utvecklingI hållbarsträvan stårmotnens en
människan i till hälsosamt rikt liv iHon har ochrättcentrum. ett
samklang med i miljö-naturen. Tyngdpunkten deklarationen ligger på
och utvecklingsproblematiken i utvecklingsländerna. principerAv de

sikte miljöarbetet inom industriländerna framgårpå äventar attsom
kommande generationers behov utveckling miljö till-och måsteav
godoses rättvist sätt; skyddet miljönpå måste utgöraett att av en
integrerad del utvecklingsprocessen och bör begränsaatt staternaav
och undanröja produktions- och konsumtionsmönster inte ärsom
långsiktigt hållbara.

Hållbar utveckling också central princip i globala hand-detär
lingsprogrammet Agenda 21. framhålls den viktigaste orsakenDär att
till miljöförstöringen jorden konsumtions- och produktions-på är att

i framför allt industriländerna, och efterfrågadenmönstren påatt
detta föranleder ohållbar. framtida miljöarbe-Detärnaturresurser som

bör inriktas effektivtanvändapå på sätt,tet att naturens ettresurser
minimera förbrukningen dessa och minska utsläppenatt attav av

föroreningar.

Villkor för hållbarhet

Livets evolution har under miljarder skapat huvuddelenårtre av
jordens reala tillgångar. materiella i formbestår värdenDessa av av
de samlade och strukturerad förär pånaturresurserna natur etten som
människan immateriella i formvärdensättgynnsamt samt av en

genetiskbetydande och kulturell kunskapsbank. uppbyggnadNaturens
värden i raffmerathar skett och sker kretslopp mellan olikaettav

livsformer, djur idär och lever ömsesidigt beroende och därväxter ett
kunskap ständigt tillförs i till evig genetisk och kulturellny en synes

anpassningsprocess. Allt sker i materielltdetta det slutna system som
vi biosfärenkallar och med hjälp energi från solen.av



KapitelSOU 1994:7 3 35

flertaletI industriländer kunde 1800-taletsunder mitt iaktta ettman
ekonomiskt trendbrott början till industrisamhällets kraftigasom var
tillväxt, tillväxt dock nettoökningnågonmotsvarasen som av av
värden ekologiskt perspektiv. Den tillväxtenmonetäraett mätsur som

iBNP huvudsak accelererande hastighet i för-representerarsom en
brukningen de tidigare byggts i Inaturresurser naturen.av som upp
dag överskrider denna förbrukning med bred marginal hastigheten med
vilken återskapas, vilket innebär vi blirnaturresurser attsamma
fattigare. Detta till del den ökninguppvägs någon kunskap ochav av
information ingår iäven BNP-måttet. Samtidigt dock genetiskgårsom
information förlorad artutrotning och minskad biodiversitet. Degenom
värden dagens industrisamhälle tillskapar inte de värdenuppvägersom

förbrukas i ekologisktlängre perspektiv.sett ettsom
De multinationella företagen drivkrafterna bakom de snabbtärstora

växande globala flödena material och företagDessa harav varor.
skapat underlaget för välfärdsstaten sin teknik för snabbgenom om-
vandling, förflyttning och förbrukning jordens lagrade naturresur-av

Naturresursbasen för samhälle eroderarvårt detta i snabbpå sättser.
takt.

har tagitDet lång tid för människan Tekniken medatt reagera.
arbetsdelning och specialisering har berövat överblicken ochoss
kontakten tidigaremed generationers bildning och förståelse av sam-
banden i och dess kretslopp. Först efter hundra haröver årnaturen nu
vi börjatåter komma till insikt dessa ekologiska samband och viom
börjar inse vi successivt densågar sitter detpå,att attav gren
kallar välstånd ofta i längdenår oacceptabel förbrukning natu-en av
rens reserver.

accelererade linjäraDet flödet och andra materiellavarorav resur-
från fossilgår och andra källor i jordskorpan via industri-ser gruvor,

samhällets användning till olika avfall. Medlen skapartyper av som
detta flöde den direkta och indirektautgör källan till delenstörre av
miljöförstöringen. Ett exempel de starkt miljöpåverkandeär transport-
och drivmedelsindustrierna världens industrier.är största Intesom
långt efter kommer byggmaterial- och entreprenadindustriema som,
med sin infrastruktur, asfaltera ochär pä väg cementbeläggatunga att

allt del jordensstörre produktiva gröna ytor.en av
Flertalet världens städer planerade miljontalsär såstora attav

människor tillbringar betydande del varje dygn i bilar eller andraen av
transportmedel. Transporter och betalar inte långapå detvägarresor
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indirekta förbrukningfulla priset för sin direkta och naturresurserav
trañkinfarkter grundoftareoch trafiklederna drabbas allt på avav

mycket resursflödeöverbelastning. Hela denna slukar ett stortapparat
förbränning fossila drivmedelför tillverkning transportmedel, avav

Varje investeringbyggnadsmaterial för beläggaoch grönytor.att nya
kringfartsleder, landningsbanori formi den infrastrukturentunga av

visar sig därmedytterligare ochunderlättar materialflödenaoch broar
avfalls-vilseledande ochalltid ökning de BNP-måtten avsom aven

mängdema.
viktigafriheten fritt utnyttjai kombination medFrihandeln att-

vi fraktar lågförädladedärhar skapat ett systemnaturresurser pro--
mellan kontinenter,kontinenter ochdukter kors och tvärs över pro-

i ellerproduceras lokaltproblem skulle kunnadukter utan mersom
fritt förfogamindre kretslopp. Frihetenslutna över naturresursernaatt

fått konse-just-in-time,medverkat till strategierhar somsomsom
industrins lager flyttarkvens på vägarna.utatt

frihandelmarknaderna ochtakt medI växer anpassatsatt en som
vilket illustre-i resursflödena,miljöns hastighetentill krav accelererar

Sambandenochigenkorkade flygplatser motorvägar.Europasras av
förbrukningflöden ochvälfärd och accelererandemellan människornas

blir med tiden alltnaturresurser svagare.av
fri marknadfår vi bara medsysselsättningUthålligt välstånd och en

för allaservice belastas med kostnadendär och naturresurservaror
luft ochförkostnadernai anspråk. innebärDet vatten,atttassom

naturligamaterialflöden i detinlemmande allagrönytor samt av
skulle dumpriset. företagare såräknas in ikretsloppet Ingen attvara

demskulle kosta hämta påsina efter vad dethan prissatte attvaror
efter sittprissättasfossil energiinnebär måstelagret. Det t.ex. att

framför elleroch inte efter kostnaden grävaverkliga värde att pumpa
den.

flertaletFri i sig positivt. ärhandel Men närär naturresurser
miljön.allvarligt hotprissatta blir denfelaktigt eller inte alls motett

miljö-de svenskai Sverige: någotTillämpningen om

målen

medsamhällsutvecklingmiljöanpassadSverige har använtsI synonymt
samhälls-miljöpropositionEnligt 1991 mästehållbar utveckling. års
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miljöproblemen förebyggs eller begränsas ochbyggandet ske så att en
miljö-resurshushållning främjas. gäller skapalångsiktigt god Det att

miljöanpassad trafikförsörjning ochanpassade energisystem, av-en
hus-fallshantering bedriva jordbruk och skogsbrukattsamt ett som

mångfalden ochochhållar med bevarar arternaturresurserna av
skall bidra tillekonomiska politikennaturtyper. Vidare; Den att

långsiktig balanskonsumtion för säkraställa produktion och att enom
hushållning medmiljö.---En ansvarsfullmellan ekonomisk tillväxt och

utveckling.---Enför ekonomiskvillkor godärnaturresurserna ett en
myndigheter och företagutveckling förutsätterhållbar äratt som

för och bekostar detinom samhällssektorerverksamma alla ansvarar
verksamheten.---naturlig delnödvändiga miljövårdsarbetet som en av

utveckling där framtidahållbar utveckling med dettaEn synsättär en
minst likanationalförmögenhetgenerationer får äröver storta somen

i dag.som
199293:180 samhälletkretsloppspropositionen behöverEnligt

blibelastande tillförändras från förbrukande och ettattatt vara
långsiktigt hållbarkretsloppssamhälle för vi skall uppnå ut-att en

inriktade sådantveckling. i miljöpolitiken skallAlla beslut mot ettvara
resurshushåll-förutsättningar för effektivsamhälle och skapa en mer

inom samhällsområden.ning alla
MILJÖ 93 definierasaktionsprogramNaturvårdsverketsI en

utveckling verksam-utveckling däruthålligmiljöanpassad ensom
inom deinom olika samhälletheterna delar ges avramar somav ryms

samhälle,syftar till miljöanpassatmiljömålen. Aktionsprogrammet ett
för vadskall inommiljöpåverkandär den samlade ramarnarymmas

miljömål:finns olikamänniskan och tål. Detnaturen typer av

Övergripande miljösi-vilkenmiljömål i allmänna termeranger
förekosystemområden ochtuation önskvärd i olika män-ärsom

niskors hälsa

vilket miljötillståndmiljökvalitetMiljökvalitetsmål vilkenanger
utifrånsituation. definierasi viss givenskall Detuppnås enensom

ifysikaliska storheterflera biologiska, kemiska ocheller mätbara
ellerskall ha för värdemiljön angivande vad dessamed av

tillstånd
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beträffande kritisk belastning eller fysisk påverkan uttryckerMål
vilken fysisk maximalt kanpåverkan över-accepteras omsom

Kritiska nivåergripande miljömål och kvalitetsmål skall säkras. har
föroreningar i luftendeñnierats framför allt för halter t.ex.av -

för belastningen olika svavel ochoch ekosystempå t.ex.ozon - -
kväve.

Ãtgârdsmål viss minskning svavelut-det resultat t.ex.anger en av
tekniska viss skyddad arealsläppen, viss nivå åtgärder,på enen

vissa till inom bestämd tidsperiod.åtgärder skall ledasom en

miljömålen,Vi kommer i detta kapitel inte redogöra i detalj föratt
områdenvidtagna åtgärdsbehov olikaåtgärder och återstående Härpå

följer dock exempel för illustrera hur målen kan uttryckas:ett att

politiskt utsläppsminskningar i Sverige innebärfastställda målen förDe
30% mellan 1980bl.a. utsläppen kväveoxider skall minska medatt av

30%sig minskning medoch 1995. Internationellt har Sverige åtagit en
1980-1986. Enligt Naturvårdsverkettill 1998 jämfört med valfrittår år

ocksåytterligare minskning nedfallet och därmeddockär aven av
50%tål. målutsläppen nödvändig med hänsyn till vad Ett pånaturen

till 2000. bedömning hittills beslutadeNaturvårdsverketsår är att
30 % tillminskar kväveoxidutsläppen med undersvenska åtgärder strax

gjorts2000. de åtagandenMed andra ord kommer varkenår som
nivåernationellt internationellt uppfyllas, mindre deeller änatt som

från den kritiska belastningsgränsen.skulle krävas med utgångspunkt

måletlångt har vi kvar tillHur

bedömning vi hittills beslutadeNaturvårdsverkets generella medär att
kallas miljöanpas-åtgärder har långt kvar till vad skulle kunna ettsom

miljötillståndetsamhälle. Avståndet till det långsiktigt önskvärdasat
kommer förbli i frågaatt stort om:

En sådan beskrivning finns i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram
i resultatredovisning iMILJO 93 och Naturvårdsverkets anslut-rapport

ning till anslagsframställningen för 199293 199394-
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de storregionala problemen försurning, övergödning,med marknära
organiska miljögifter och vissa metaller. Här utsläppenärozon,

från andra länder det hittillsproblemet. De beslut harstörsta som
fattats i långt ifrån tillräckliga. Andra osäkerhetsfaktorerEuropa är

utvecklingen i faktum miljöproblemensär och det broms-öst att
sträcka lång. Nationellt mycket för minskaär återstår göraatt att
utsläppen i första hand kväve till luften och för åtgärda deattav
organiska miljögifterna

utsläppen koldioxid: här avståndet till långsiktigt nödvändigaärav
åtgärder både nationellt internationelltochstort

omställningen till miljöanpassad hantering kemikalieren av varor,
och avfall. det frågan fördröjd miljö-Här mångaär gånger om en
påverkan och inte fulla effekterna.har de krävsännu Härsett ett
förebyggande arbete för miljöanpassa framtida produktion ochatt
konsumtion insatser föroch betydande bemästra problemen medatt
gamla produkter, avfall förorenadoch mark

buller i vissoch cancerframkallande imån ämnen tätorterna; nya
systemlösningar, till fordonoch liksomövergång tystare renare
bullerskyddade åtgärder kommer tid genomföraatt ta att

förlusterna biologisk mångfald: miljöanpassade skogs- ochav mer
jordbruksmetoder föravgörande vi skall kunna detta.är att stoppa

detNär gäller de samlade effekterna människors hälsa och för denpå
biologiska mångfalden följande bedömning.görs

Nivåerna hälsofarliga föroreningar förhållandevis låga iärav
Sverige vid internationell jämförelse. beror i hög grad viDet på äratt

liten befolkning landyta. problem berörpå De mångastoren en som
människor innebäreller allvarliga risker för känsliga iärgrupper
första luftföroreningarhand i i födaoch buller metaller ochtätorter,
dricksvatten, organiska miljögifter i födan nitratnitrit i dricksvat-och

siktPå kort lO finns inga ökade hälsorisker förca år tecken påten.
människan, med från UV-strålningenundantag det ut-som p.g.a.
tunnade ozonskiktet kan bli växande hälsorisk. flera områdenPåen
bör situationen kunna förbättras, eftersom hälsoriskermångasnarare
hänger med lokal påverkan och de lokala utsläppen minskar.samman
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situationen allvarlig.mångfaldenbiologiska ärdet gäller denNär
djurartervilda ochlandetstio växt-fem tillSammantaget är procent av

inte kanlångsiktiga överlevnadavseende derashotade i det att anses
sällsyntai kategoriernaantalfinnssäkrad. Dessutom arterett stort

hänsynskrävande.eller
ökandeozonlager,effekternasikt kanlängrePå uttunnatettav

inäringsämnenutlakningatmosfären,iväxthusgaserhalter avav
allvarligamiljögifter fåorganiskaförekomstenskogsmarken och av

för allt levande.konsekvenser

utvecklinghållbarsystemvillkor förFyra en

isamhälletinlemmautvecklingför hållbarförutsättning ärEn att
ochnedbrytandemellanbalansvilket innebärkretslopp,naturens

omöjligt fördetEnligt naturlagarnauppbyggande är sam-processer.
uppfylla följandeåstadkomma dettahandhället på attutanatt egen

fyra systemvillkor.

Ämnen dödaandraoljekällor ochfrånfrån jordskorpan gruvor,
detaktförbrukas i sådanfår intejordensförråd under attyta

återvinnings-molekylsopor. Trotsökande haltersprids i form avav
vid sidan om. Förrmängderavsevärdaansträngningar hamnar

ligga iinnehållethela detkommer natureneller attutvunnasenare
haltstegringar,tilli sinlederspridd form.i oordnad och Detta tur

denöverstigerförråd starktfråneftersom våra naturensuttag
bl.a.till jordskorpantillbaksinbindningenlångsamma genom

fördröj nings-komplexitet ochgrundsedimentationsprocesser. På av
hittills detbradet har gåttvi intemekanismer kan säga vetens -

sigdragitredan på såSamhället harinte.vi helt enkelt storat.ex.
viifall kommervi inte säkertmetaller,mängder farliga attvetatt

läckagetresultatetblirframtida haltstegringarnadeklara avsom
ökningensystemfeldettaeffekter ärsamhället. Exempel påfrån av

atmosfärenkoldioxid isvavelsyra i skogen,fosfat i sjöarna,av
i denkroppar. Naturenoch imetaller i jordarna vårasamt egna

systematiskinte sådantålmänniskan delform är enav,ensom
ökning.
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människanAv framställda får inte produceras, önskat ellerämnen
oönskade föroreningar, i sådan omfattning formoch de inteattsom

hinner hand kretslopp. Skälet detsammatas ärnaturensom av som
för systemvillkor dvs. halterna de resulterande molekylsopor-av

i kommer öka systematiskt tills produktionvårnaturen attna
understiger långsamma kvittblivningsprocesser. detta fallInaturens
handlar det dagens tillförsel storskaligt överträffar de lång-attom

nedbrytningshastighetema molekylerna sedan dessa läcktsamma av
Toleransnivåema för långlivade naturfrämmande liggerut. ämnen

ofta lägre för eftersomännu metaller, livet aldrig träffatän påt.ex.
dem tidigare. ñnnerHär vi också rad stabila, toxiska ämnenen

vissa dioxiner, freoner,PCB, DDT, klorparafñner, ftalatert.ex.
praktiken innebärI detta systemvillkor vissa dessaattm.m. av

fasas helt.ämnen måste ut

fysiskaDet underlaget för kretslopp och mångfald måstenaturens
bevaras. Kränkning detta villkor gäller intrång, medan kränk-av
ning de förstatvå gäller kemisk belastning. produktivaNaturensav

får inte systematiskt skadas eller undanträngas fysiskt,ytor rent
eftersom all produktivitet och faller medstår dem. Vi får inte
hantera skogsskövling,så jordbruksnedläggning, våt-naturen att
marksutdikning, artutrotning, uttorkning, jorderosion, ökensprid-
ning, soptippsspridning och asfaltering till slut förlämnar litenen

och för lite kvar.grönyta Marginalema med dagensärrent vatten
befolkningsmängd inte stora.

föregående4. De systemvillkoren för hursätter gränsertre stor
nettoomsättningen i det bärkraftiga samhället kannaturresurserav

utvecklingenFör dit kunnaskall bli attraktiv, får inteattvara.
resursomsättningen i samhället fortsätta ineffektiv. fårDenatt vara
inte heller fördelas, så vissa delar mänskligheten kon-att tapparav
takt med grundläggande mänskliga behov, medan andra delar av
mänskligheten förpå tillfredsställautarmas attresurser samma
behov. Utvecklingen ske kombineramåste teknisk effek-attgenom
tivisering i hela världen med resurssnål livsstil i industrilän-en
dema. Vid sådan planering blir förbrukningen naturresurserav
lägre för åstadkomma och det blir mindre spill föratt nytta,samma

handnaturen att ta om.
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hållbardirekt följd måletsystemvillkorfyraDessa är om enaven
rimligenNaturlagarna måsteutveckling och naturlagarna. ansesav

Insiktenstiftade lagarna.människornaöverordnade de system-omav
möjligheterutmanandeuppfordrande ochvillkoren blir därmed snarare

för existens ochförutsättningarna hela vårmoralfrågor. De utgörän
den skallsamhällsekonomin byggas,vilkafundament måstede på om

hållbar.vara
lagenkonsekvensernaviSammanfattningsvis kan konstatera att av

kretsloppsprin-automatiskt fram tillledermateriens oförstörbarhetom
uthålligaför alladen minstacipen, nämnarenär gemensammasom

samhället tillvi läcka frånavfallsprodukter låtersamhällen: De som
kretsloppen där. Närupparbetaskunna ochmåstenaturen avprocessas

materienslagenmaterialbalans, innebärihållbart samhälle ärett om
frånvi importerarmateriemängdprecisoförstörbarhet att somsamma

tilltillbakalämnasi form måstetill samhälletnaturen av resurser
upparbetning. minstaför Denform restprodukterinaturen gemen-av

Materia-uttryckas:kortsamhällen kanför hållbaranämnarensamma
iintegrerad delinpassaslomsättningen i samhället naturenssom en

villkor.kretslopp och på naturens

form tillväxtVi behöver en ny av

utveckling.hållbar Våri ifrån måletVi beñnner dag långt om enoss
upphov tillkortsiktig konsumtion mäng-livsstil i form enormagerav

livsuppehål-för detänjeravfall och restprodukter gränsernader som
klimatförändringar,bl.a.alltmer,lande något uttunnatsystemen som

vittnarozonskikt och döende skogar om.
Sverigecentrerad. Urgjortsbeskrivning harhär är ettDen som

u-ländemasbefolkningsökningen,perspektiv den snabbaglobalt utgör
konsumtionsmönsterochproduktions-imiterabenägenhet våra samtatt

biosfären snabbt ökar.trycketvärldsekonomin påexpanderandeden att
varitdessa harproblemtraditionella möta attDet sättet att som
miljöin-förökadeDärigenom skapastillväxt.kräva resursermera

effektivareochframväxtenvesteringar. Dessutom av nygynnas
teknik.

detFördettasvagheter medfinns avgörandetvåDet resonemang.
volym-Med ökadeffektivitethundraprocentig går nå.första attatt

andrasuccessivt detFöreffektivitetsvinsternatillväxt attäts upp.
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erfarenheterna hittills visar de vinster i och effekti-att görs medsom
energi- och materialhantering regelmässigt används för efter-vare att

fråga energi i andra delar ekonomin.mera av
För komma tillrätta med problemenatt räcker det inte med att se

till de tekniska orsakerna. Vad behövs bredareär tillansatssom en
problemen och helhetssyn-strategi for lösa dem. Det krävsatten en

utveckling, medtyp genomgripande förändringar politiskany av av
och sociala förmönster, vårt samhälle skall inomatt detrymmas
globala ekosystem vi liten delutgörsom en av.

Vi har därför all anledning ifrågasätta det klassiskaatt västerländ-
ska tillväxtbegreppet, hittills varit dominerande i Sverige ochsom
inom EG. Både Sveriges och EG:s utvecklingsmodell bygger framför
allt ökadpå specialisering och ökade Såsom dentransporter. utnu ser

den detgör svårt ställa utvecklingen till bliatt hållbar.attom
Lösningen inteär tillväxt det traditionella slaget,mer av samma av

våra negativa erfarenheter fortsättertrots förespråkas. Vi be-som att
höver form tillväxt skiljer sig från den vi hittills erfarit,en ny av som
och sker inom i stället för bekostnadpånaturens denna.som ramar av
Miljön måste pris. Tankarna ingen nyhet,ett är framgåttsom av
detta kapitel. Handlingsprogram för hållbar utveckling har upprättats
både i Sverige, inom EG och i vissa dess medlemsländer. Förslagav

skatteväxling, dvs. minskad skatt arbetepå och höjd utsläpppåom av
föroreningar och förbrukning har förts fram inaturresurser mångaav
sammanhang. Men hittills har den politiska viljan frångå ord tillatt
handling i dessa frågor varit liten.

Vi återknyter till diskussionen de övergripande långsiktigaom
målen och möjlighetervåra uppnå bärkraftig samhällsutvecklingatt en
i kapitel 17.
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Miljöpolitiken i EGEU4

Miljöpolitiken inom EGEU-ländema dels ländernas nationel-består av
politikla och dels beslut inom gemenskapen. Den gemensammaav

sittpolitiken inte bara i Bryssel, där EU-kommissionen haravgörs
lika viktigahuvudkontor. London, Madrid och Paris minstBonn, är

platser, eftersom medlemsländerna beslutar regler påom gemensamma
Ävennationella prioriteringar. EGEU:s beslut inomgrundval av

iområden energi-, trafik- och jordbrukspolitiken påverkar högsom
miljön.grad

miljö-Inriktningen EGEU:s miljöpolitik främst i EG:sav anges
handlingsprogram. juridiska grunden finns i Romfördraget frånDen
1957, kan betraktas grundlag. första decen-EG:s Denärmastsom som
nierna inga miljöskydd.innehöll Romfördraget särskilda artiklar om
Redan 1960-talet emellertid beslut förstaEG depå tog om gemensam-

miljöreglerna, klassificering märkning farligaocht.ex.ma om av
kemikalier 1967. regler grundades Romfördragets artikelDessa på
235, vilken slags reservartikel för områden saknarär egenen som

1987 bestämmel-legal grund. Genom enhetsakten tillkom raden nya
Ävenpreciserar legala grunden för beslut i miljöfrågor.denser som

Maastrichtfördraget ändringar tillägg tillkommer medföra ochatt
Romfördraget betydelse för miljön.av

först vid statscheferna beslötDet EG-toppmöte 1972 attettvar som
skapa miljöpolitik. miljöhandlingspro-beställdeDe etten gemensam

fastställdes redovisade hur EG:sår Programmetettgram, som senare.
grundläggande miljölagstiftning borde utvecklas och arbetet framatt ta
ramdirektiv för avfall, farliga kemikalier utsläpp luftförore-och av
ningar från fasta anläggningar påbörjades. miljöhandlingspro-Nästa

1977.antogsgram
ekonomiskaDen stagnationen under 1970-talet innebar dock att

EG:s miljöarbete fick först tredjelångsam med detDetstart.en var

kapitel till Sverige denDetta del baserat boken ochär stor
europeiska miljöpolitiken, 1993.Naturvårdsverkets Förlag
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miljöhandlingsprogrammet 1983 heltäckande miljöstrategisom en mer
presenterades. förebyggande arbetet betonades och framhöllDet man

alla miljöansvar. Miljökonsekvens-samhällssektorer sittmåsteatt ta
beskrivningar strategiskt verktyg.pekades ut ettsom

1987 miljöhandlingsprogrammet varvid miljöstra-det fjärdeantogs
tegin utvecklades ytterligare, och områden naturskydd ochnya som

vilken förändradebioteknik tillfördes. Samtidigt tillkom enhetsakten,
beslutsgången. inte enhällighet för fatta beslutkrävs längreNu att om
miljökrav förändring liksom det ökade trycketpå produkter. Denna
från den allmänna opinionen gjort det införa reglerhar lättare att nya
inom miljöområdet.

EGEU:sMaastrichtfördraget formella förutsättningar stärkaattger
miljöpolitik, bl.a. hänsyn till miljön blir del EU:sattgenom en av

mål fler miljöbeslut tidigare kommergrundläggande och änattgenom
kunna fattas med kvalificerad majoritet.att

indelas i följandeEGEU:s regelverk kan i rättsligt avseende typer
regler:av

Romfördraget-
förordningar-
direktiv-
beslut-
råd och rekommendationer-

samtliga med-förordning omedelbar verkan bindande imedEn är
EGEU-lagar. Direkti-lemsländer och kan därmed betraktas renasom

riktar sig till skyldiga införa reglernamedlemsländerna är attven som
själva välja formerna föri sin lagstiftning. får emellertidDeegen

kanriktar sig till eller flera adressater.detta. Beslut Dessa ettvaraen
enskilda företag. adres-eller flera medlemsländer Endastocksåmen

bindan-formerdirekt dessabundna besluten. Förutomärsatema avav
vägledañnns rekommendationer uttalanden skallde regler och som

miljöpolitik. vissa svårig-länderna de utformar sin nationella Trotsnär
EGEUmiljöpolitik harheter komma överensatt om en gemensam

luft mark.infört fler 250 miljöregler till skydd för ochän vatten,
tillMiljöreglerna märka kemiska produkterhandlar allt från attom

djur. flesta dem utformadehandel med utrotningshotade allraDe ärav
direktiv.som
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miljöhandlingsprogrammetFemte

femte miljöhandlingsprogram Sustainabi1ityEG:s Towards antogs
1993 innebär finnasoch hänsyn till miljön skall med vid alla poli-att
tiska beslut inom fastgemenskapen. slås ocksåI programmet att
EGEU utveckling,skall långsiktigt hållbar dvs. fortsattsträva mot en
ekonomisk och social miljönutveckling skada ochattutan naturresur-

viktigt strategiskt instrument, det inteProgrammet år ärettserna. men
juridiskt bindande och bör därför betraktas politisknärmast som en
avsiktsförklaring medlemsländerna enatssom om.

femte miljöhandlingsprogrammet syftar till förebygga miljö-Det att
problemen och miljöhänsyn integreras iskall alla samhällssektorer. En
målsättning minska luftföroreningarna till den nivåär att naturen
långsiktigt kritiskatål, s.k. belastningsgränser. Som etappmål skall
kväveoxidutsläppen 30minska med till 2000 jämfört medårprocent
1990 och flyktiga kolväten minska med lika till 1999.mycket

Viktiga miljöproblem i femte miljöhandlingspro-dettassom upp
risken för klimatförändring, försurning, luft- ochärgrammet vatten-

föroreningar och den biologiskaskyddetsamt naturresursernaav
mångfalden. Vidare behandlas tätortsmiljön, kustzonernahoten mot

Ävenavfallsproblemen.och den ökande turismen tas upp som pro-
Särskiltblem. medelhavsområdet, där avfallsproblemennämns samt
och avloppsfrågorna få lösning.bättremåstevatten- en

fram till miljömålen föreslås flertalFör styrmedel:nåatt ett

fortsatt lagstiftning i form minimikravav-
utveckling standards inom gemenskapenav-
förbättrad planering-
marknadsanpassade och integrering miljökostnadernastyrmedel av-
i priserna för serviceochvaror
utbildning, information forskningoch-

Miljöreglerna i Romfördraget

EGEU:s miljölagstiftning Romfördraget. Rättsligt för-grundas på är
konvention,draget alltså överenskommelse mellan fria länder.en en

1987 ingick de 12 EG-länderna ytterligare överenskommelseen
kallad Enhetsakten, ändrade Romfördraget och huvudsyftesom vars
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införa den 1993.marknaden och med Enhets-Iattvar gemensamma
aktens ikraftträdande infördes särskilda regler miljön i Romför-om
draget artikel 130r-t. viktig ändring beslutEn attannan var om
harmoniserande krav kan fattas med kvalificerad majoritetpå varor nu
artikel 100a.

Romfördraget kompletterat Enhetsakten Unionsfördragetochgenom
ligger till grund för miljöregler:EU:s

Artikel 130r målsättningarnade allmänna vad gäller miljön;anger-
skydda och förbättra miljökvaliteten och människors prin-hälsa,
cipen förorenaren skall betala miljöskyddet skall inte-att samt att

i EG:s övriga politik. fanns redan före MaastrichtHär ocksågreras
subsidiaritetsprincipen,den s.k. innebär gemenskapen skallattsom

vidta åtgärder målsättningen god miljö kan bättrenär uppnåsom en
gemenskapsnivå nationell nivå.på påän

Artikel 130s innehåller regler hur miljöbeslut skall fattas. Föreom-
Maastricht krävdes enligt artikelalla beslut denna skulleatt vara
enhälliga, vilket innebar varje enskilt land hade vetorätt.att

Artikel 130t möjlighet införaländerna regler desträngare änattger-
beslut fattats artikel 130s. enligt artikelenligt Beslut fattadesom
130s kallas därför minimiregler.

Artiklarna 30 och 36 innehåller grundläggande regler bl.a.om-
fria rörlighet. Principen alla handelshinder skallär tasattvarors

bort. produkter inte särskilt reglerade i EGEU:sFör lag-ärsom
stiftning tillåts nationella enligt artikel 36 syftetkrav är attom
skydda människor, djur och förutsättning dock deEnväxter. är att
inte bryter Romfördraget.de allmänna bestämmelserna i Be-mot

EGEU-stämmelserna har betydelse inom områden saknarstor som
lagstiftning. det däremot ñnns regler, iOm t.ex.gemensamma
form direktiv, dessa de allmänna bestämmelserna iövertarav
artikel 30 och 36.

Artikel 100a för beslut harmoniserade regler förgrundenutgör om-
majoritetBeslut enligt artikel 100a fattas med kvalificeradvaror.

70% i ministerrådet inte enhällighet.och kräver alltsårösternaav
Besluten skall från och miljöskyddsnivå. Tillhög hälso-utgå en
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be-regler130sartikel ärenligtgällervadskillnad från somsom
enskildaharmoniserade, dvs.allmänhetl00a iartikelenligtslutas

undantagkanDockmiljökrav.ställa högreinteländer har rätt att
punkt 4 sel00aartikelimiljögarantins.k.enligt den ne-göras

säkerhetsklausul görinnehållerpunkt 5l00aArtikeldan. somen
rättsakten.frånawikatillfälligtmedlemsländernamöjligt fördet att

artiklar.särskildastödmedregleraskanområdenspeciellaVissa av-
reglerasnormaltvilkabekämpningsmedel,exempelvisgällerDet

fattasBeslutenjordbruksområdet.hela43artikelvia avsersom
motsvarighetdocksaknarArtikel 43majoritet.kvalificeradmed en

l00a.artikelmiljögarantin itill

med-hosemellertid kvarliggermiljöpolitikenViktiga delar av
kraft-industrier,lokaliseringexempelvisgällerlemsländerna. Det av

minimikrav,vissamedföradockkanreglerEGEU:sochverk vägar.
industrier ochvissaförtillståndfölja, påländerna måste t.ex.som

medlemslän-harområdendelmiljökonsekvensbeskrivningar. Inom en
Med-förverkligas.skallreglernavälja hurmöjligheterderna att

tillståndförvillkorensjälvaexempelvisbestämmerlemsländema om
admini-minimikrav. DenEGEU:suppfylleranläggningarnalängeså

hålletochhelträttsskipningoch ärtillsynutformningenstrativa enav
iartiklarnaviktigastemiljösynpunktfrånangelägenhet. Denationell

bilagaiinRomfördraget återges extenso

Miljögarantin

innebärmiljögarantin, attden s.k.innehållerpunkt 4l00aArtikel som
införaocksåmöjligenochbehålla attmiljöskäl har rättländer attav
undertillkomUndantagsregelndirektiv.EGEU:skravhårdare än

ochTysklandAnledningenenhetsakten. attförhandlingarna varom
harmoniserademajoritetsbeslutkundeDanmark inte attacceptera om

miljögarantinmiljökrav. Mensinasänkademtvingaskulleregler att
huroklartfortfarandeoch det ärvissa villkor,undergäller endast

kapitel 15.ocksåskall tolkas seregeln
miljö-handlarreglertillämpbar påbl.a.Miljögarantin är omsom

fårbestämmelserlandsarbetsmiljö. strängareEtthälsoskyddoch samt
handelshin-förtäcktadiskriminering ellergodtyckligintedock utgöra
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der. Kommissionen skall underrättas de reglerna.strängare Klago-om
mål hurpå miljögarantin används direkt EG-domstolen.tas upp av
Hittills det baraär Tyskland och Nederländerna miljöga-använtsom
rantin. Tyskland vill upprätthålla bestämmelsersträngare saluför-om
ande och användning pentaklorfenol träimpregneringsmedel änav
vad krävs i EG:s direktiv. Frankrike har dragit kommissionensom
inför EG-domstolen för den godkänt tyskarnas begäran.att Domstolens
utslag i denna fråga kommer få betydelse för tolkningenatt stor av
miljögarantin.

Nederländerna har begärt utnyttja miljögarantin detatt gällernär
kadmium och pentaklorfenol, kommissionen har inteännu yttratmen
sig med anledning detta. Nederländerna har också för avsiktav att
åberopa miljögarantin för kunna längregå vad denatt än gemensamma
lagstiftningen tillåter beträffande differentierad försäljningsskatt på
lätta distributionsfordon.

Maastrichtfördraget

Med det unionsfördraget, vilket medlemsländerna kom överensnya om
1992 i den nederländska staden Maastricht, blir miljön grundläg-av
gande betydelse för EGEU. Beslutsgången för miljöärenden enligt
artikel l30s ändras väsentligt. Inom flertalet områden kommer besluten

fattas med kvalificerad majoritet.att Inom följande områden kommer
miljöbeslut dock fortsatt kräva enhällighet:

miljöskatter-
stadsplanering, markanvändning och vattenresurser samt-
åtgärder starkt påverkar ländernas energiförsörjning.som-

I Maastrichtfördraget slås fast miljöbeslut skall frånutgå högatt en
miljöskyddsnivå. Målsättningen hållbar tillväxt och hänsyn tillom en
miljön sustainable and non-inflatory growth respecting the environ-
ment skrivs in i artikel EU:s grundläggande mål.som anger
Försiktighetsprincipen kommer bli del artikel 130r.att Maa-en av
strichtfördraget innebär också etablering s.k. utjämningsfondav en
Cohesion Fund vilken de fattigaste medlemsländerna skallur
kunna erhålla stöd. Stödet miljöprojekt och investeringar i trañ-avser
kinfrastruktur. Fonden förutsättning för EG:s fattigareattvar en
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majori-kvalificeradmedfattasmiljöbeslutmedskulle påländer gå att
miljöskyddsnivå.högfrånskall utgåmiljöreglernaatt entet samt

med-berördadetmedel måsteutjämningsfondensdelfåFör att av
denbeslutrörandeskyldighetersinafullgjortlemslandet ha som avser

skyldighetemakritikerdelintegrationen. En attekonomiska menar
preliminä-EnligtEGEU.miljöförpliktelseromfattabör gentemotäven

camiljarder ECU15tilldelasutjämningsfondenbeslut kommer attra
1993-2000.periodenunderkrmiljarder135

institutionerochBeslutsgång

aktörer.olikafleramellansamspelimiljöregler formasEGEU:s ett
ministerrådet,kommissionen,innefattarbeslutsgångenformellaDen

Domstolenkommittén.SocialaochEkonomiskadenparlamentet samt
svenskamaktbetydligt änhar störreEU-domstolenreglerna.tolkar

Tusentalsområdet.oregleradesärskilt detgällerdomstolar. Detta
försöker på-företagochintresseorganisationerolikafrånlobbyister

ärendendelministerrådet. Enochparlamentetkommissionen,verka
mediabevakning.intensivföljs enav

miljöbyrån Eu-europeiskainrättadeintebeslutade ännuDen men
ytterligareblikommerEEA ettEnvironmental attAgency,ropean

ochförse EUskallMiljöbyrånmiljöarbete.framtidaiinstrument EU:s
uppgifterjämförbaraochtillförlitligaobjektiva,medmedlemsländerna
ChemicalKemikaliebyrån Europeanmiljeuropeiskaom

vetenskapli-tekniska,skall haItalien,itill IspraförlagtsBureau, som
kemika-direktiv påtill EU:sanslutninguppgifter iuppföljandeochga

lieområdet.
eftersommiljöpolitik,nyckelroll i EU:sEU-kommissionen har en

Kommissio-beslut.förförslagframläggaden rättenär attensam om
missnöjd meddenförslagen ärtillbakadraocksåhar rätt att omnen

tvingaintedärmedkanMedlemsländemahantering.ministerrådets
kommissionenpåverka ut-kan däremotbeslut. De genomfram några

i deförslagochkontakter presenteradirektatalanden, att egnagenom
ministerrådetSåvälfrågor.olikamedarbetar somarbetsgrupper som

inomförslagskakommissionen presenterabegärakanparlamentet att
de läggsavgörkommissionendetområde,visst är omnågot sommen

skai fallförslaget såfram och hur ut.se
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EU-kommissionen uppdeladär i olika generaldirektorat DG, vilka
ungefär departement.våramotsvarar Miljödirektoratet DG XI har
huvudansvar för miljöfrågorna samarbetar ofta med andra direkto-men

i enskilda miljöfrågor.rat Kommissionen ofta hjälp s.k. natio-tar av
nella de olika ländernaexperter, placerar i Bryssel under tilltvåsom

år. Det kan därmed blitre skillnad förslagenspåstor utformning
beroende på skriver eller lämnar underlag.vem som

Förslagen lämnas till kommissionsledamötemas personliga råd-
givare kabinetten, lägger bredare politiskt perspektivett dem.påsom
De slutliga förslagen granskas kommissionens jurister och läggs såav
småningom kommissionsledamötemaspå bord för beslut. Kommis-
sionsförslagen lämnas sedan till ministerrådet, och därefter börjar
medlemsländerna förbereda sina nationella ställningstaganden, s.k.
positioner.

Processen följer beror vilkenpå legal grund reglerna skall ha.som
Kommissionen föreslår vilken artikel i Romfördraget skallsom an-
vändas, l00a den inret.ex. marknaden eller l30s miljöskydd.om om

bådaI fallen förslagetgår vidare till parlamentet och den Ekonomiska
och Sociala kommittén arbetsmarknadens förparter synpunkter. Arti-
kel l30s krävde före Maastricht enhälliga beslut inte ministerrådetom
enhälligt beslutade annorlunda. Kommissionen och parlamentet har
ofta föredragit artikel l00a, eftersom det lättareär framnå tillatt
överenskommelser inte kräver enhällighet. Av betydelse har ocksåsom
varit parlamentets roll föreatt Maastricht varit beroende av om
besluten baserats artikelpå l30s eller l00a. De enskilda länderna har
däremot ofta föredragit beslut enligt artikel l30s, dem störresom ger
nationell frihet.

I allmänhet beslut gällertas produkter på grundval artikelsom av
l00a, medan beslut avseende verksamheter t.ex. punktkällor och
miljökvalitet baseras på l30s. Gränslinjen dock diffus.är Direktiv om
CFC freoner respektive avfall har baserats artikelpå l30s,t.ex.
medan titandioxiddirektivet baserades l00apå efter parlamentetatt
klagat på avsåg använda l30s.att Domstolen baserade sitt utslagman
på direktivet skulle kommaatt betydelse för konkurrensenatt stor
mellan de fåtaliga tillverkarna titandioxid. Ministerrådet beslutadeav
emellertid utnyttja möjlighetenatt medge medlemsländernaatt rätt att
ställa högre krav de obligatoriska.än

Efter yttrande från de olika arbetar kommissionen för-parterna om
slaget med hänsyn till de ändringar föreslagits. Först detnärsom
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förmöjligtdetkommissionen ärfrånkommerförslagetomarbetade
principbeslut.fattamiljöministrarna ettfall atti dettaministerrådet

framlagtkommissionendetfrånofta år atttidlångDet etttar par-
förlandbeslut. Detformelltfattarrådettill dess somförslag ettsitt

inflytande överharministerrådetordförande i stort pro-tillfället är
utform-förslagensdagordningensåvälpåverkaoch kan somoessen

ning.
kanformelltdeninnanoch översättasjusterasskaDärefter texten
harbeslutsprocesskompliceradedennaTrotsministerrådet.antas av
år.miljöregler1510 tillbeslutfattat perårendeEG nyasenaste om

Ökad parlamentetförmakt

flestaroll. DeviktigareMaastrichtfördragetfårParlamentet engenom
kvalificeradmedMaastricht avgörasefter attmiljödirektiv kommer

därvidparlamentetska130sartikelbaseras påbeslutmajoritet. I som
Cooperati-thesamarbetsprocedurens.k.med denenlighetimedverka
modell:följandeenligtfattasBesluten1890.artikelProcedure,ve

lagstiftning.tillförslagKommissionen ettpresenterar
enkelmeduttalandelåsningförstai ettParlamentet antar en

%.50majoritet
70 %majoritetkvalificeradmed gemensamMinisterådet enantar

position.position common
rådetsiinstämmaantingensigmånader påfår attParlamentet tre

läs-andradetavslåellertill dettilläggellerposition presentera
majoritetabsolutdärvidfordraravslagellerTilläggningen. en

ledamöter.samtligahälftenminst av
sittomarbetamånadinomdärefterhar rättKommissionen att en

förslag.till parlamentetshänsyndetförslag så taratt
väljaläsningandraparlamentetsfrånmånaderinomRådet måste tre

åtgärder:följandenågon av
majori-kvalificeradmedförslagrevideradekommissionensanta-

krävsförslag,kommissionensavslagit en-parlamentetOmtet.
det.kunnaskarådetför antahällighet att

tillstyrktsinteförslagparlamentetsde avenhälligt somanta av-
kommissionen.
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med tillägg enhälligt kommissionensegna anta förslag.-
frånavstå frågan.avgöraatt-

Om kommissionen parlamentets förslagaccepterar till tillägg kan de
båda utöva avsevärdgemensamtorganen på rådet, i detpress som
läget bara kan ändra förslaget enhälligt beslut.ettgenom

Maastrichtfördraget innebär vidare beslut grundasatt på artikelsom
100a måste den s.k.antas medbeslutandeprocedurengenom co-deci-
cion procedure, artikel l89b. Samma beslutsordning krävs för beslut

allmänna aktionsprogram baseradeom artikelpå 130s. Medbeslutande-
proceduren är komplicerad denän redovisademera samarbets-ovan
proceduren. Om rådet och parlamentet olikaär uppfattning, skaav
frågan hänskjutas till förlikningskommitté conciliation committeeen
med uppgift försöka hittaatt kompromiss. Om dettaen parterna trots
inte kommer överens, har parlamentet möjlighet inläggaatt veto mot
förslaget. Beslutsgången följandepå vis:utser

Kommissionen förslag tillpresenterar lagstiftning.ett
Parlamentet sig förslaget.yttrar över
Ministerrådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.
Beslutet underställs parlamentet, med absolut majoritet avsom
samtliga ledamöter kan avslå förslaget.
Om detta sker sammankallas förlikningskommitté med möjlig-en
het kompromissförslag.att presentera ett
Parlamentet bekräftar sitt avslag absolut majoritet eller föreslår
förändringar i förslaget.
Ministerrådet beslutar det ändrade förslagetanta eller avslår det-
samma.
Om kommissionen avgivit negativt yttrandeett över ändringsför-
slagen, krävs dock enhällighet vid positivt beslut i minister-ett
rådet.
Om ministerrådet förkastar parlaments förslag, inkallas förlik-
ningskommittén på nytt.

10. Kommitténs förslag det får stödantasnya parlamentetom av
absolut majoritet och ministerrådet kvalificerad majoritet.

11. Om inte båda institutionerna godkänner förslaget, faller det.
12. Om förlikningskommittén inte kan faller för-text,enas om en

slaget, såvida inte ministerrådet inom veckor bekräftar sinsex
tidigare ståndpunkt och parlamentet inom ytterligare veckorsex
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möjlighetlägei dettahar attParlamentetdetsamma.accepterar
vetorätt.fälla förslagetmajoritetabsolutmed

rättsligaMiljöreglernas status

vanlig iden ärinte förarbetenlagstiftning har typEGEU:s somav
medförsedddockförordning ärdirektiv ochVarjelagstiftning.svensk
kanDetbestämmelserna.desyftet medbeskriveringress, nyasomen

EG-innantolkasskallreglernahurexaktibland svårt vetaattvara
betydandelämnarfall. Det utrym-konkrettagit ettdomstolen ettupp

iochtolkningar,kommissionen göraochländernaför att egname
ñnnsproblemMotsvarandemakt.domstolenfall fårsvårtolkade stor

lagstiftning.nationelltolkningofta vid av
följasigförbindermedlemsländerna attinnebärRomtraktatet att

i allmän-miljöregler ärEGEU:sochlagstiftningen,den gemensamma
medföravloppsrening attkommunal t.ex.tvingande. påKravhet

Länderinte.vill ellerlandetsådan,byggaSpanien oavsettmåste ut om
intedockföljermiljömyndigheterellermiljöambitionermed låga svaga

land har ännuIngetkommit överensbestämmelseralltid de om.man
direktiven seolikadeföljerreglerdeinfört 100 procent avsomav

Kommis-konflikter.tillupphov många6.kapitel Dettaockså ger
endastallmänhetihar ageratövervakningsmyndighet,sionen är men

Miljö-medborgare.eller dessenskilt landfrån någotpåstötningarefter
gällerdet över-komplementviktigt när attblikanEEAbyrån ett

länderna.olikai demiljösituationenblicka
sanktionsmöj-formellahaft någrahittills inteKommissionen har

kommis-beslut. Närfattadeföljerintemedlemsländernaligheter om
be-till detskrivelseskickasreglernabrottmisstänkersionen mot en
intekommissionenOmförklaring.med begäranrörda landet omen

delgerkommissionendärskrivelseskickasförklaringengodtar nyen
opinion. Nästareasonedreglernauppfattning brottsinlandet motom

miljöområdetdomstolen. Påtillfrågankommissionenär tarattsteg
kommissionen rättdomstolenOmtiotal fall året.isker det gerett om

fördö-moralisktdettainnebärstraff.inget Däremot ettdockutdöms
kännbart. Dess-tillräckligtkaniblandvilketlandet,mande mot vara

lidertill denskadeståndbetalablilandetkan att somtvungetutom
EGEU-reglerna.tillämparintegrundskadaekonomisk på att manav
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Genom Maastrichtfördraget förbättras möjligheterna vidta sanktio-att
böter försumliga medlemsländer.motner

Domstolen kan också beslutadepröva EGEU-regler för-ärom
enliga med Romfördraget och de har legalrätt grund. Domstolenom
har funnit regler avfallt.ex. från titandioxidindustrinatt skall haom
artikel IOOa legal bas rådet använde 130s.trots att Domstolen harsom
däremot godkänt rådets beslut grunda ramdirektivet avfallatt påom
artikel 130s.

Principiella skillnader mellan EGEU och Sverige

Inom EG:s lagstiftning miljöområdetpå infördes tidigt miljökvalitets-
vilka vilken högsta belastning föroreningarnormer, anger ärav som

tillåten i badvatten,t.ex. grundvatten och luft.annat ytvatten, Först
under tid har dessa grundläggande direktiv följts delsenare av en
direktiv hur höga de specifika utsläppen från olikasom anger typer av
anläggningar och fordon får Miljökvalitetsnormer har däremotvara.
inte tidigare ianvänts svensk miljölagstiftning. Vi har i stället använt
riktvärden vägledning för myndigheternas arbete.som

En viktig skillnad mellan svensk rättstradition och förhållan-annan
dena inom EGEU möjligheternaär i domstol och vidpröva behovatt
uttolka lagstiftningen. Medborgarna i EU har också långtgåendemera
rättigheter i detta sammanhang. kanDe klaga hos kommissionen och
under vissa omständigheter också hos domstolen. SverigeI har med-
borgarna hittills bara haft rätt överklaga beslut i sammanhangatt där
de i egenskap fastighetsägare betraktats sakägare.av som

EGEU och de internationella miljökonventionerna

EGEU har ofta ställning observatör internationella organisationer.av
Gemenskapen har sådan it.ex. Förenta Nationernastatus och dess
regionala samti flertalet fackorganen. I FAO EGEUär dockorgan av
fullvärdig medlem sedan 1991. Samtidigt kvarstår dock de enskilda
EU-länderna medlemmar. EU har också observatörsstatus i Euro-som
parådet och OECD.

EGEU har Romfördragets artikel ll3 behörighetgenom attensam
företräda medlemsländerna i förhandlingar inom handelsområdet. I
GATT har EGEU därigenom förvärvat ställning medlem. EG-som
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harfastslagit EG rätt1977från 1971 och attidomstolen har domar att
uttryckligenområdenutanför deocksåinternationella avtalingå som

inter-detinsatseraktiva påEGEU:s alltRomfördraget.inämns mer
miljöområdetbeträffandeocksåbekräftasnationella planet av

130r.artikeltilltilläggMaastrichtfördraget ettgenom
företräderkonventionerinternationellaEGEU ivanligaDet är att

lagstiftning.förföremåli frågormedlemsländerna är gemensamsom
reglerförföremålblirfler områdenallttakt medI gemensammaatt

kompetensenfall kandelavtalskompetens. IEGEU:ssåledesökar en
Såmedlemsländerna.ochEGEU t.ex.mellandeladdock varvara

EGozonnedbrytande ämnen.Montrealprotokolletbeträffandefallet om
huri fråganmedlemsländernasammanhangföreträdde i detta om

avsaknadimedlemsländernamedanreduceras,skullesnabbt utsläppen
etable-frågani bl.a.sig självaföreträddebeslut omgemensammaav

u-länderna.iåtgärderfinansieringförfondrandet avenav

styrmedelEkonomiska

givitsammanhangolikaiministerrådet harkommissionenSåväl som
användning ekono-omfattandeönskemålföruttryck aven merom

energikoldioxid-förslagingahar utöverdettastyrmedel.miska Trots
användningmedlemsländernasriktlinjer förtillutkastochskatten ett

påPunktskatternaavfallsområdetinomstyrmedel presenterats.av
miniminivâernadit,räknasmöjligen ocksåbensin kanochdiesel men

miljö-frånbetydelseha någonkande knappast sägaslågasåär att
möjligheternabegränsarregler attsynpunkt. De somgemensamma

idiskuterasbilar närmareförsäljningsskatten pådifferentiera senareen
kapitel.dettadel av

Finansiella instrument

miljöprojekt. NågraolikatillstödförsärskildaEGEU har pengar
miljöfonden LIFE.i1992sedanfonder samordnasmindretidigare

havsområden,skyddnaturvård,satsningarfinansierar påFonden av
till EUländeri gränsarinsatseroch vissateknikmiljöanpassad som

Östeuropa nittiotal1992 fickUnderAfrika. ettochfrämst norra
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projekt dela på ungefär 600 miljoner kr. Huvuddelen harav pengarna
tillgått naturvård, delenstörre till insatser ianvänts Spanien.varav

Regionalpolitiskt EGEU omfattande belopp mindresatsar på ut-
vecklade områden, framför allt de s.k. strukturfonderna. Peng-genom

används delvis till miljösatsningar, bl.a.arna programmetgenom
EN VIREG. detMen har också hänt fonderna ñnansierat vägbyggenatt

känsliga naturområden. Ibland har det till och med skett i stridgenom
med EGEU:s regler fågelskydd och innan ordentliga miljökonse-om
kvensbeskrivningar utförts.

femteDet miljöhandlingsprogrammet uppmärksammar dessa pro-
blem och fondernaspoängterar medel skallatt användas med så stor
hänsyn möjligt till miljön. Mottagarländerna har dock frihetsom stor

använda bidragen efteratt gottñnnande. Spanien och andra län-eget
der, får anslag, vill behålla den nationellastora handlingsfriheten.som

Frågan får betydelseännu större EU:s budget föratt restengenom
1990-talet anslår tidigareän till strukturfonderna.av mer pengar

Dessutom inrättas den s.k. utjämningsfonden. Under 1993 satsadenya
21,3EG miljarder ECU eller ungefär 190 miljarder kr regionalpoli-på

tiken, 15 miljarder kr gick till den utjämningsfonden.varav ca nya
Beloppen sedanväxer förnågot varje fram tillår sekelskiftet.

Miljökonsekvensbeskrivningar

EG införde regler miljökonsekvensbeskrivningar MKB tidigareom
Sverigeän och EGEU:s regler ocksåär omfattande än våra.mer

EGEU:s regler gäller endast individuella exploateringsprojekt och inte
planer och Reglerna bl.a. allmänheten tidiggaranterarprogram. en
insyn i planerade projekt och medborgarna rätt sig innanatt yttrages
beslut fattas.

Medlemsländerna kan i undantagsfall undanta vissa projekt från
MKB imåste sådana fall informera kommissionen, vidare-men som
befordrar till de övriga medlemsländerna.rapporten Militära projekt

heltär undantagna från kravet på MKB. Medlemsländerna kan också
välja fatta beslut vissaatt projekt stifta särskild lag.attom genom
Kravet på MKB ska i sådana fall inom för den förgaranteras ramen
projektet i fråga gällande lagen. Det denna möjlighet Dan-var som

Öresundsbron.mark använde för
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projekt skall MKBi bilaga till direktivet uppräknadevissaFör I en
olika slag, järn- och stål-Dit bl.a. kraftverkalltid hörupprättas. av

järnvägslinjer, flyg-kemiska industrier, ochverk, motorvägar större
eller förbränninganläggningar för hanteringplatser, hamnar och av

vilka intebilaga förtecknas verksamheter för MKBavfall. I enen
föreskrivas detkonsekvensutredning kanobligatorisk därär avmen en

alltid följtshar inteenskilda medlemslandet. EGEU:s regler MKBom
bl.a.olika miljögrupper harAllmänheten ochmedlemsländerna.av

vägprojekt i Storbritan-miljön dåligt för fleraklagat utreddpå äratt
Öresundsbron. tagit lång tidhar ocksånien och för den planerade Det

miljökonsekvensbeskriv-för införa regelnmedlemsländerna att om
ningar i nationella lagstiftningen.den

miljömärkningMiljörevision och

förreglerEGEU-länderna har kommit överens om gemensamma
industrier ochtillverkandemiljörevision. Systemet gäller endast är

industrianläggningar defrivilligt. kan pekaFöretagen ut ansersom
för kontroll.vilkauppfyller särskilt höga miljökrav, sedan utsätts

sigansluterGranskningen utförs oberoende Företagexperter. somav
till får hänvisa till i årsredovisningar, brevpapperdettasystemet m.m. ,

finnsmotsvarande reglerinte i för sina Någramen annonser varor.
inte i Sverige.

miljömärkningför1992 fastställde ministerrådet vilka regler som
tjugotalarbete med kriterier förskall gälla inom EGEU. Nu pågår ett

diskmaskinema med EG:sförstaolika produktgrupper. ochDe tvätt-
kronblad, kom påmiljömärke, blomma med 12 stjärnor utsomen

miljömärk-1993.marknadenunder Avsikten denär att gemensamma
medlemsländeri vissaningen inom helt deår skanågra ersätta nu

förnyadskall tillexisterande nationella Frågan tassystemen. upp
bestämmelsernadiskussion efter harmoniseringfem eventuellår. En av

för-dock inteför officiell miljömärkning produkter innebär någotav
organisationers regi.bud miljömärkning i ideellamot



60 Kapitel 4 1994:7SOU

Forskning och utveckling

betydande belopp forskning. deEU Ettpåsatsar ramprogram anger
generella riktlinjerna. tredjeDet nuvarande avsätterramprogrammet

miljardersammanlagt 4,5 kr under fyra till miljöforskning.år Detca
ungefär tiondel bidrag till forskning. Miljöforsk-totalaär EU:sen av

ningen inriktas f.n. fyra områden:på

förändringar den globala miljönav-
teknikutveckling-
ekonomiska och sociala aspekter samt-
riskvärdering.-

forskareSvenska deltar redan i flera forskningsprogram.EU:s Förav
perioden 1992 till 1994 för deltagande ikostnaderna svensktuppgår

projekt tilldessa omkring 40 miljoner kr. Med EES-avtalet kommer
vi dessutom i därmed aktivtkunna delta programarbetet ochatt mer

med och besluta forskningens inriktning.vara om
uppgifterGenom samlar kommissionen inCORINEprogrammet

läget för miljön från de olika länderna. mätvärden ochDessaom
observationer för miljösitua-viktig grund både kontrollerautgör atten
tionen och för miljöforskningen. svenska miljökontrollprogrammetDet

områdedeltar redan i denna verksamhet. verksamhet inom dettaEU:s
skall byggas kraftigt, den europeiska miljöbyrån EEAnär sätterut
igång sitt arbete.

Energi, klimat luftföroreningaroch

EGEU:s femte miljöhandlingsprogram ñnns särskilda avsnittI om
klimatpåverkan försurning. Energisektorn femoch anges som en av
samhällssektorer för möjligheternaspelar avgörande roll attsom en
lösa miljöproblemen.

Ändåhar särskilt direktorat för energifrågor harEU DG XVII.ett
energipolitiken inte fått framträdande iroll gemenskapen. Detnågon
beror bl.a. svårigheter länderna, vilket bidrog tillpå ocksåatt attena
energifrågorna inte kom med i Maastrichtfördraget. avgörandeEtt
problem energisystemet i de flesta länder betraktasär att som en
nationell angelägenhet, inte minst säkerhetspolitiska Därmedskäl.av
har statliga inflytandetdet förblivit starkt det har varitoch svårt att
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omsvängningenergin i marknaden. En ärintegrera den gemensamma
dock på gång.

energiintensitetenminskaMinisterrådet 1986 målsatte attsom -
och medenergianvändningen BNPdvs. kvoten mellan den slutliga -

försökaministerrådet1995. beslöt20 fram till Samma är attprocent
energisektorn för skapabefintliga inombryta monopol att enupp

satsningbeslutet låg ocksåfriare fungerande marknad.och bättre I en
energikällor.förnybaraanvändning fasta bränslen ochökadpå av

förbättrad konkurrens-ministerrådet åstadkommaDärmed hoppades en
effekter ökad han-positivasituation energimarknaden med såsompå

energianvänd-och effektivaredel, reducerade priser, ökad säkerhet
ning.

förskulle avvecklasför kol, ochStatliga subventioner naturgas
priserna pristransparens.möjligheterna till jämförelseröppnaatt av

luckraönskvärd.harmonisering skatterna också FöransågsEn attav
kolsub-föreslagit samtligaministerrådetkonkurrenshindren har attupp

kommissionen.kontrolleras Detventioner skall redovisas till och av
länder och bransch-motstånd från flerahar emellertid kraftigtmött

energipo-motståndet har dendet politiskaorganisationer. grundPå av
litiska reviderats.målsättningen

upplåtaför landtransiteringsplikt eller skyldighetBeslutet ett attom
energi tillför överföringnaturgasledningarhögspänningsnät och ettav

ländermarknad. Fleraförstaland är steg motannat ett gemensamen
fri energi-avregleringsig fortsatt ochdockmotsätter attmenar enen

skada deförsörjningstrygghet och småmarknad kan landetsäventyra
sannolikt införandetoenighetkonsumenternas intressen. Denna gör att

fria energimarknaden försenasden något.av

Energiprogram

ökaenergiförbrukningen ochutveckling för minskaForskning och att
inom EG.prioriteras alltmeranvändningen förnybara energikällorav

fusionsenergikärnkraft,kringFortfarande dominerar dock forskning
63 miljSEK årfossila bränslen. Hushållningsprogrammet SAVEoch

olikadetaljerade förslagmed påfortlöpande kompletterasavsett attvar
Därförförslagen. harenighetpunkter. blev dockDet svårt nåatt om

medmedlemsländerna,besluten tillöverlämnatsmånga menavnu
Thermieskyldighet till rapportering tredje år. är annatettvart pro-
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bl.a. syftar till effektivare energianvändning och förbättratgram som
miljöskydd. Ekonomiskt stöd till teknik tillämpas första gångges som

till introduktion teknik marknaden.samt på Budgeten uppgåren av ny
f.n. till 1.5 miljarder svenska kronor år. Pengarna tillgår över-ca per
vägande del till hushållning, förnybara energikällor förbättradsamt
användning fossil energi.av

ALTENER satsningär förnybarpå energi. Det årliga anslageten
tilluppgår 75 miljoner kronor. Målsättningen öka de förny-är attca

bara energikällornas andel energitillförseln från 4 till 8procentav
fram till 2005. innebärDetta bl.a.procent elproduktion baserad påatt

förnybara energikällor exklusive Vattenkraftverk skallstora tre-
dubblas och användningen biobränslen till fordon stimuleras. Måletav

de skallär nå marknadsandel 5att på 2005år förut-Enprocenten .
sättning för lyckas de enskilda ländernaäratt ävenatt satsar egna
resurser.

Samtliga skall under fempågå och denår sammanlagdaprogram
budgeten 775är på miljoner ECU eller 7 miljarder kr.nästan Av
dessa 700 miljonergår ECU till Thermie.

Klimatpolitik

EGEU allt allvarligare de globalapå problementar med risk för
klimatförändring och uttunningen ozonskiktet. harDet emellertidav
varit försvårt medlemsländerna komma det gälleröverens näratt
åtgärderna. Förslaget energikoldioxidskatt har varit stötestenen.om en

1992Våren enades kommissionen strategi för begränsaattom en
risken för klimatförändring. Förutom effektivareprogrammen om
energianvändning och ökad användning förnybara energikällorav
presenterade kommissionen förslag till energikoldioxidskatt, för-en
slag skattelättnader för biobränslebaserade drivmedel förslagom samt

övervakning utsläppen växthusgaser inom EGEU. Enligtom av av
förslaget skall de enskilda länderna utarbeta nationella för attprogram

EGEU:snå mål 2000 stabiliseraår koldioxidutsläp-attgemensamma
1990på nivå.årspen
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Koldioxidmål

Kommissionens förslag till energikoldioxidskatt fossilallavseren
energi använd från vattenkraftverkbränsle eller drivmedel samtsom

10 och kärnkraftverk. skall till 50MW Skattenstörre än tas ut procent
energiskatt och till 50 koldioxidskatt. Vattenkraft ochprocentsom som

kärnkraft behöver endast betala energiskatt, eftersom denna elproduk-
tion inte medför utsläpp koldioxid. Biobränslen undantas helt frånav
beskattning.

Vid miniminivåden enligt förslaget skall uppnådd årsom vara
2000 koldioxidskatten koldioxid8,5 örekg och denmotsvarar sam-
manlagda skatten då 17 örekg koldioxid för olja. Dettamotsvarar ca
kan jämföras koldioxidskatten till 32med den svenska uppgårsom
örekg för hushåll 8 örekg för industrin frånoch och ochtransporter
med 1993. Intäkterna skall till medlemsländerna, det tänktgå ärmen

skatterna skall införas inom för statsñnansiellt neutralatt ramen en
omläggning ländernas beskattning. inteMed andra ord skall skattenav
resultera i nettoökning skatteintäktema.någon av

Möjligheter till skattelättnad skall ñnnas, exempelvis för särskilt
energiintensiv industri. förutsätter vidtardock företagenDet åtgär-att
der för förbättra energieffektiviteten koldioxidutsläppensåatt att
minskar.

villkor för införa skatten dock andra OECD-länderEtt äratt att
främst och vidtar liknande åtgärder. flera EG-länderUSA Japan Men
kräver dock inför ochEG skatten vad USA Japan gör.att oavsett
Förslaget har diskuterats vidare under 1993 och kommissionen har

förslag innebär de fyra fattigaste länderna intepresenterat ett attsom
behöver införa skatten förrän utsläpp viss nivå.deras Kravetnått en

införa skatten också till viss del kopplat till deras ekonomiskapå äratt
utveckling. Storbritannien fortfarande främst princi-sigmotsätter av
piella skäl beslut ochskatt. USA JapanHurett om en gemensam
kommer liksom iden ekonomiska utvecklingen Europaäratt agera
också viktigt för detta drama.utgången av

Vid sidan förhandlingarna inom vidtar enskildade ländernaEUav
åtgärder. Danmark och Nederländerna har redan infört nationellaegna

energikoldioxidskatter, den nederländska dock symbolisk nivå.är på
har godkäntsDessa EG-kommissionen, liksom nedsättningsreglerav

för energiintensiv industri till energihushållningoch statsstöd och
förnybara energikällor.



64 Kapitel 4 sou 1994:7

CFC och skyddet ozonskiktetav

Vid tillkomsten Montrealprotokollet till skydd för 1987ozonskiktetav
EG den bromsande kraften, medan USA drev Sedan dess harpå.var

rollerna blivit omkastade. Kommissionen eftersträvarsnarast att tanu
ledningen i fråga.denna Kommissionen har valt lägga fram direktivatt

reglerar produktion och import CFC och andra ozonnedbrytan-som av
de kemikalier i stället för användningenreglera bl.a. Sverigesomatt
gör, reglering användningen visat sig leda till snab-trots att en av en
bare effektivareoch aweckling.

De har EGEU successivt hastighetentvå åren ökat i CFC-senaste
avvecklingen och tagit imed HCFC awecklingsplanema.även I
december 1992 kom miljöministrarna i EG avveck-överens om en ny
lingsplan, vilken fram snabbare revideringgår den Montrealpro-än av
tokollet fastställdes bara veckor tidigare. Awecklingstaktennågrasom

i huvudsak den inomär i Sverige beträffandeEG CFC,nu samma som
haloner, koltetraklorid l,l,l-trikloretan.och Sverige har beslutat att
HCFC från och med 1.1.1994 bara får inomanvändas kylsektorn och
för viss isolering. EG-kommissionen presenterade 1993våren ett
förslag innebördmed HCFC ska förbjudas från 2015. Dessförinnanatt

försäljningenska ha minskat med 15 2000 och 55årprocent procent
2004 jämfört 1989.med

Försurning

centralaI Europa nedfallet försurande till tioämnenmotsvarar av upp
gånger vad tål. EU-länderna därförän har anledningnaturen attmer

allvarligt försurningsproblematikenpå och kraftfulla åtgärderse mer
har börjat in för minska dessa utsläpp. EGEU:s femtesättas Iatt
miljöhandlingsprogram inteutsläppen bör överstiga vadattanges

tål. I svavelutsläppen skall reducerasnaturen programmet attanges
med 35 till sekelskiftet, medan utsläppen kväveoxider skallprocent av
minska med 30 mellan 1990 2000.och Båda målen gällerprocent
EGEU helhet. Flera medlemsländer har beträffandedock svavelsom
beslutat väsentligtgå längre så, medan andra inte visat sigän vara
beredda sig dettaåta mål. saknar framgåruppnå EUatt att som av
tabell 4:1 förmål minskning ammoniakutsläppen.en av
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Tabell 4:] Försurningsrelaterade miljömål i Sverige EGEUoch

Sverige EGEU

Svavel 80% 1980-2000 35% 1985-2000- -
Kväveoxider 30% 1980-1995 30% 1990-2000- -
Kolväten 50% 1988-2000 30% 1990-1999- -
Ammoniak 25% 1990-1995 Saknas-
Koldioxid Stabilisering 1990 nivå till 2000på års

Stora förbränningsanläggningar för för-står avsevärd andel deen av
surande utsläppen i Reglerna förEU. sådana anläggningar har därför

betydelse. Efter omfattande förhandlingsarbete fastställde EGstor ett
1988 direktiv hur mycket varje minskaland skall sinasom anger
utsläpp. Sverige ihar EES-avtalet anslutit sig till de långtgåendemer
reduktionerna för befintliga anläggningar, bl.a. skall uppnåssom av
länder Belgien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Danmarksom
och Italien. saknar i till SverigeEU krav begränsarmotsats som sva-
velhalten i eldningsoljor. hindrarDetta dock inte enskilda ländertunga

införa sådana krav, vilket Tyskland gjort.att t.ex.

Euratom

europeiskaDen gemenskapen består egentligen flera gemenskaper.av
Vid sidan den ekonomiska gemenskapen European Economicav
Community, EEC finns Kol- och Stålunionen.Euratom Eura-samt
tomfördraget upprättades 1957, samtidigt Romfördraget.med olikaDe
institutionerna parlamentet, domstolen, ministerrådet och kommissio--

för ekonomiskaoch den gemenskapen.är Euratomnen gemensamma-
övergripandeEuratoms uppgift ursprungligen bidra tillattvar en

snabb tillväxt kärnkraftsindustrin. emellertid bara häftenDet ärav av
medlemsländerna valt skaffa sig kärnkraftverk. harEuratomattsom
i dag bl.a. till uppgift säkerställa gemenskapens försörjning medatt
kärnbränsle, övervaka strålskyddsarbetet och kärnsäkerheten. För-att
sörjningen med malm, råmaterial och klyvbart material enligtska
fördraget säkerställas enligt principen lika tillgång tillom resurserna
och försörjningspolitik. särskild byrå,En Euratomen gemensam

3 14-0144
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Supply fullgör uppgift optionsrätt allAgency, denna och har malmpå
ioch allt klyvbart material produceras medlemsländerna. Byrånsom

materialhar också ingå avtal leverans sådantpåensamrätt att om av
från länder inom goda till-och gemenskapen. På grund denutom av

material optionsrätten förklyvbart tillämpas närvarandegången på
inte.

sköter inspektörer tillsynen atomanlägg-Euratom genom egna av
ningar i medlemslånderna. Sverige har ändrat sina strålskyddsregler
i strålskyddskommissionensenlighet med den internationella ICRP

sinarekommendationer från 1991. har inte rättsakterEU ännu anpassat
tidigast 1995-96.till den rekommendationen. förväntas skeDettanya

EG transportpolitikEU: s

Romfördraget framhåller viktenTrots transport-att av en gemensam
politik, det först i mitten 1980-talet allvar in-EG påså somvar av
ledde arbetet Enhetsakten förutsättermed utveckla sådan. näm-att en
ligen EGEU:sblir del den inre marknaden.att transporterna en av
målsättning för transportpolitiken innebär bl.a. att:

transportleder mellannätverk etableras väl fungerandeett av-
inremedlemsländerna såväl och järnvägar vattenledervägar som

konkurrensen olika transportslag och mellanökar mellan transport--
företag från olika länder

harmoniserastekniska bestämmelser och beskattning-
regional får investeringar i infrastrukturutveckling stöd genom ny-
transportlänkar till utanför ScanLink byggsländer EU t.ex.-

transportforskning DRIVE-projektet utvecklast.ex.gemensam-
lagstiftning.påfrestningarna miljön minskarpå genom gemensam-

Avreglering transportmarknadenav

Avregleringen trañken innebär successivt avskaffarEUattav nuva-
rande begränsningarna i för driva inrikestra-utländska åkarerätten att
ñk i medlemsland. Meningen cabotagerät-dessa s.k.ett annat attvar
tigheter 1993, införasskulle fullt etablerade kommer attvara men nu
först från 1998. i nationella avgifteroch med Skillnader skatter och

till fördröjningen.skälenettanges som av
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ÖvrigaDen samordningen vägtrafikområdetpå gäller bl.a. gemen-
bestämmelser för fordonsvikter fordonslängderoch liksom församma

buller och Införandet förregler typgodkän-avgaser. av gemensamma
nande bilmodell,gör godkänts i EU-land, automatisktatt etten som
får säljas i de övriga länderna.

Avregleringen inom järnvägsområdet väsentligtgår långsammare
inom de övrigaän transportslagen. Anledningen främst ekonomiskaär

svårigheter för flertalet järnvägsbolag. Kommissionen har föreslagit att
järnvägsbolagens ekonomiska skall begränsas till driften och attansvar
infrastrukturen skall överföras till särskilda statliga myndigheter efter
svensk förebild. Nuvarande subventioner järnvägstrañken skall,av
enligt förslag, kontraktersättas mellan berörda järnvägs-ett nytt av
företag och nationella myndigheter. Därmed kan bolagen få ersättning
för de upprätthåller viss olönsam trafik s.k. public service obliga-att
tions. Detta redan genomfört i Sverige.ärsystem

Även luftfarten avregleras stegvis med ökade möjligheter till ny-
etablering öppnande flygrutter. Avregleringen docksamt ärav nya

inte lika långtgåendeännu den redan genomförts i USA.som som
Sjöfarten redan förhållandevisär avreglerad, vilket i synnerhet gäller
frakter inredepå föreliggerDärvattenvägarna. redan cabotage depå
flesta leder.

Gemensamma avgaskrav

EGEU:s avgaskrav i huvudsak desammaär kraven i USA ochsom
Sverige. De baseras dock testcykel avviker frånpå denen som som
används i iUSA och flertalet EFTA-länder. testcykelEU:s motsvarar

hårdarenågot krav på reduktion kolmonoxid och partiklar deav
utsläpp från dieselfordon, lägre krav reduktionpåsenareavser men

kväveoxider och kolväten jämfört förhållandenamed i USA ochav
Sverige.

De svenska hållbarhetskraven betydelsefull skillnad.utgör en annan
Enligt de svenska bestämmelserna för personbilar tillverkaren ellerär
importören ansvarig för utrustningen klarar uppställda gränsvärdenatt
under 5 eller 80 000år km beroende vilketpå inträffar först.som

inte fordonOm uttagits till kontroll klarar kraven, kan tillverka-som
eller hans i Sverige tvingas återkalla samtliga fordonrepresentantren

för kompletterande åtgärder. Motsvarande bestämmelser finns inte
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liknar de svenska.inom Nederländerna kravEU. harDäremot som
i och har frivilligautför fordon brukMan på ärtester genomsom

fordon föröverenskommelser i vissa fall fått tillverkarna återtaatt
ändring iåtgärder. Planer finns införa lag-kompletterande på att en

möjligt avkräva tillverkarenimportörenstiftningen detgör ettattsom
ekonomiskt för sådana åtgärder.ansvar

Miljöklassning fordon tillåtet inom EGEU, dock begränsasärav
skatteskillnaden får intetill klasser ochåtgärderna två motsvara mer

avgasreningen.för denmindre del merkostnaden dyrareän en av
får framtida kravnivåer EGEU beslutatKlasserna bara som om.avse

förväntas från och medYtterligare skärpta avgaskrav inom EU
199697.

majoritet beslut1993 med kvalificeradMiljöministrarna fattade ett
Tyskland ochframtida för lätta lastbilar och bussar.avgaskravom

sig beslutet, eftersom deNederländerna ansåg gränsvär-attmotsatte
för litet.lindriga för ekonomiska styrmedeldena för och utrymmetvar

inte förenadeungefär de nuvarande svenska,Kraven ärmotsvarar men
och tillverkaransvar.med hållbarhetskrav

ministerrådet.fordon redan fastställts DeharKraven på tunga av
kraft 1995 1996 modellersvenska kraven, träder avseende årssom

96- och 94-kraven,i huvudsak med USAEU äröverensstämmer men
och kolmonoxid.långtgående beträffande kolväten Intenågot mera

tillverkaransvar.för fordon ñnns hållbarhetskrav ochheller tunga

Bränslekrav

svavelhalt i diese-högsta blyhalt i bensin och högstaBestämmelser om
miljö-motsvarighet till svenskalolja finns. finns ingen denDäremot

sjöss, vilka ofta harklassningen dieselbränslen. bunkeroljor tillFörav
sig i ellersvavelhalt, finns inga bestämmelser EUmycket hög vare

Sverige.
bilar diskuteras och olikaenergiförbrukningen förKrav på nya

Åsikterna isärfram medlemsländerna.förslag har förts går någotav
energieffektiviteten hos de bilarna kan öka.hur snabbt Dennyaom

med 30 till 40specifika energiåtgången beräknas dock kunna sänkas
ekonomisktformtill 2005. Förmodligen kommerår någonprocent av

energi-för stimulera tillstyrmedel användas övergångenatt att mer
fordon.snåla
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Hastighetsbegrånsningar

EG-parlamentet har med hänsyn till miljön och trafiksäkerheten krävt
hastighetsgränser inom gemenskapen. har dockDettagemensamma

inte arbetats fram kommissionen ministerrådet,och däremotännu av
har EG-ländema lastbilar 10 ton och bussar skallenats attom
förses med speed-restrictors, det omöjligt överskridagör attsom en
viss hastighet. Gränsen skall vid 85 kmh för lastbilar 100ochsättas
kmh för bussar.

Bullerkrav

EGEU har krav högsta tillåtna buller från fordon, vilkapå överens-
med de svenska kraven. Tyskland och Nederländerna harstämmer

infört bidrag till dem köper lågbullrande lastbilar. 1996Frånsom
kommer EG:s krav vägfordon skärpas. Högbullrande flygplanpå att
får inte inom efteranvändas EG 2002, och flera europeiska länder har
infört bulleravgifter flygplatser.på större

Beskattning fordon och bränslenav

Harmoniseringen beskattningen fordon inomoch bränslenav av
EGEU har inte hunnit särskilt långt. nivåerännu De övervägssom
eller redan har fastställts har genomgående karaktär minimitariffer.av

och med 1993 ñnns miniminivå förFrån beskattningen bensinen av
och diesel.

Kommissionen 1990 förslag innebarpresenterade redan ett attsom
fordonsskatten skulle höjas de fordonenantal såett att tungasteg
därigenom skulle till nivå de betalarnå gör störreattupp en som en
andel kostnaderna för Avsikten fordonsskattenvägnätet. attav var
skulle täcka skillnaden genomsnittligamellan de vägkostnaderna, som
skall betalas drivmedelsskatten, och de högre vägkostnadergenom som
den trafiken förorsakar. förslag förkastades minister-Dettatunga av
rådet, 1992 förslag.också avvisade modiñerat 1993Vårenettsom
kom transportministrarna till slut de länder inteöverens att attom som
har vägtullar inför med motorvägskort roadett gemensamt system
disc för fordon 12 Kostnaden för kortet kommer dock bliöver ton. att

lågså den bara årligadryg den kost-att motsvarar procentca en av
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naden för hålla långtradare i trafik. fem länderDe redanatt en som
har motorvägstullar får behålla dem. Kommissionen fårrätt att genom
beslutet uppdrag 1997 bättre och enhet-att senast presentera ett mera
ligt bygger territorialitetsprincipen fordonenpå ska betalasystem som
skatt i det land där framförsde och troligen får formen elek-av en
tronisk kilometerskatt.

Trafikens infrastruktur

Ministerrådet beslutade 1990 inrätta treårigt för finan-att ett program
siering infrastruktur. prioriterar bl.a.Programmettransporternasav
höghastighetståg, transittrañken Brennerpasset, kombitrañkengenom

antal vägprojekt missing links.s.k. samarbeteI med med-samt ett
lemsländerna och järnvägsbolagderas presenterade kommissionen

plan förår hur snabbtåg skall kunna byggas tillnätett utsamma en av
2010. Nätet omfattar 30 000 km förväntasoch halvera restiden mellan

antal europeiska storstäder. Kommissionen räknar medett stort att
kunna spendera 180 miljoner ECU för infrastruktursatsningar under
1993. Snabbtåg, kombitransporter och flygplatser får de procentuellt

anslagen.största
Under 1992 presenterade kommissionen Masterplanersommaren

för kombitransporterna och de inremotorvägsnätet, vattenvägarna.
Förslaget utvidga det nuvarande med 32motorvägsnätetatt procentom
har fått mycket kritik.utstå del dennaEn utbyggnad ska be-stor av
kostas länderna själva. kan dock få bidrag till 25De medav upp

för projekt finns imed planen.procent som
Även den regionala utvecklingsfondens medel i tillanspråktas att

förbättra infrastruktur. stödet tillAv transportsektornstransporternas
investeringar i s.k. ändamål l-områden 68 tillgår vägbyggen,procent
19 till järnvägarna 13och till andra former kom-procent procent av
munikationer. Till de redovisade medlen från kommerEG ocksåovan
medel den planerade utjämningsfonden.ur

EG avfallspolitikEU:s

Minskade avfallsmängder övergripande för EGEU:smålär ett av-
Återanvändningfallspolitik. material och slutna inomav processer

industrin eftersträvas liksom livscykelanalyser produkter. Målet ärav
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allt avfall skall behandlas inom Särskiltatt EU. uppmärksamhetstor
skall farligt avfall.ägnas Skatter och avgifter skall användas för nåatt
målen.

I utvidgat ramdirektiv principernahar för avfallshanteringenett
lagts fast:

mängderna avfall skall minska-
återanvändning och återvinning skall stimuleras-
deponeringsmetodema skall förbättras-
reglerna för avfall skalltransport överav ses-
deponier kan läcka miljöskadliga kemikalier och substansersom-
skall saneras.

Enligt direktivet skall varje medlemsland eftersträva handatt ta om
sitt avfall. Vidare markeras slutlig deponeringeget avfall skallatt av

Återvinningske i närheten platsen där avfallet uppstår. ochav
återanvändning kan däremot äga helst inom gemenska-rum var som
pen.

förordningEn miljöfarligt avfall beslutad.transport ärny om av
Den medlemsländerna rätt generellt förbjuda import avfallattger av
för slutligt omhändertagande. Undantag för avfall skallgörs åter-som
vinnas. Dock finns alltid möjlighet hindra eller importatt export av
avfall i det enskilda fallet. Kommissionens tidigare etablerasträvan att

marknad för avfallstjänster har därmed åtminstone delvisen gemensam
kommit skam.på Båda dessa direktiv baseras artikel 130s, vilketpå
innebär länderna får ha regler.strängareatt

Flera skärpta miljöregler kommer föreslås, bl.a. har kommissio-att
förslag till tekniska krav för deponierpresenterat ett gräns-nen samt

värden för lakvatten. Förslaget baseras artikel 100a, vilketpå betyder
medlemsländerna inte tillåts ha hårdareatt krav. Förslaget emel-anses

lertid flera länder tillbaka och det kommer förmod-ett stegav vara
ligen arbetasatt om.

Arbete med fram direktiv för förbränning farligtatt ta ett nytt av
Ävenavfall liksompågår direktiv förpackningsavfall. direk-ett ettom

tiv för skador orsakade avfallshantering förbereds.om ansvar av
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Radioaktivt avfall

Euratomfördraget.Radioaktivt avfall regleras i huvudsak genom
Kommissionen medlemsländerna har granska miljökonse-och rätt att
kvensema planerad anläggning för slutförvaring radioaktivtav en av
avfall. Direktivet övervakning och kontroll gränsöverskridandeom av

radioaktivt 1994. Tillståndavfall träder i kraft kommertransporter av
då krävas från ansvarig myndighet i mottagarlandet för utförselatt av
radioaktivt avfall liksom tillstånd från berörda länders myndigheter för

Precis för farligt avfall finnsländerna i fråga.transport somgenom
i Antarktisbestämmelser för hindra radioaktivt avfall hamnaratt att

eller i u-land. Varje land således nej till import ellernågot kan säga
motive-landet sådant avfall. avslag dockEtt måstetransport genom av

kommissionen i fall möjlighet föra fråganoch har tveksamma attras,
till för miljöhandlingsprogrammetdomstolen avgörande. det femteI

vissa riktlinjer hantering slutförvaring informa-angående och samtges
tion till allmänheten.

Kemikaliehantering

Syftet kemikaliekontroll undanröja oacceptablamed EGEU:s är att
kemikalieroch oskäliga risker minska riskerna från giftigasamt att

olika åtgärderslags åtgärder. Särskilt framhålls förebyggandegenom
från bred livscykelanalys.utgårsom en

kemikaliefrågor fördelatkommissionen förInom påär ansvaret
flera olika direktorat, miljödirektoratet, arbetsmiljödirektoratet,t.ex.

Ävenindustri- och handelsdirektoratet jordbruksdirektoratet.samt om
direktoraten samarbetar finns ändå skillnader i ibland kansynsätt som
leda till i allmänhet regleras dock kemika-problem deras samarbete. I
lier via artikel 100a. Därmed har länderna möjligheter beslutasmå att

hårdare nationella inomkrav de reglerade områdena.om
EGEU har sedan 1982 funnits detaljerade för kontroll ochI regler

kunskapsuppbyggnad avseende kemikalier. det s.k. substans-Inya
direktivet klassificering, förpackning kemiskamärkning ochom av

ñnns förhandsanmälan, notiñkation ke-regler s.k.ämnen av nyaom
miska sjundeReglerna kommer skärpas kraftigt änd-ämnen. näratt
ringen träder i kraft under 1993.
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Innan kemiska fårämnen släppas på marknaden skall denya ut
undersökas med avseende hälso-på och miljöfarlighet. finnsDet
preciserade testkrav, skärps i takt med den marknadsförda voly-som
men.

Inledningsvis fanns farhågor företagen skulle väljaatt göraatt
anmälningar i de länder minstavsätter till prövningen,som resurser

de farhågorna har inte besannats. Anmälan sker inormalt det landmen
där tillverkningen sker eller där marknadsföra ett nyttman avser

EGEU:sämne. interna rutiner för granskning inlämnade under-av
sökningsdata har utvecklats kraftigt och riskerna för ojämn pröv-en
ning ärendena torde därmed i praktiken försvunnit.av

För kemikalier varit i bruk länge finns förslag till förord-som en
ning syfte introduceraär systematiskatt utvärdering och kon-vars en
troll riskerna med gamla kemikalier. Denna utvärdering omfattarav

100 000över kemikalier. Kemikalieindustrin skall genomföra och
bekosta eventuella tilläggsundersökningar kan behövas. Däreftersom
skall beslut åtgärder, begränsningar saluförandet.ex. ellerom av
användning, fattas. Programmet mycketär omfattande och beräknas
pågå under flera år. I uttalande från ministerrådet nyligenett under-
ströks vikten substitutionsprincipen tillämpasatt inom miljöom-av
rådet, någon lagstiftning med innebörden de ansvarigamen att myn-
digheterna måste till skadliga kemikalieratt medersätts mindrese
skadliga finns inte i EU. detI s.k. Sevesodirektivet finns regler för
hur risken för olyckor med utsläpp farligastora kemikalier skallav
förebyggas och hur uppkomna skador skall begränsas.

Information kemikalieriskerom

Inom EGEU regleras överföring kunskap kemikalier i tvåav om
direktiv, i substansdirektivet 67548 och i motsvarande direktivett

klassificering, märkning och förpackning farligaom detpreparat,av
s.k. preparatdirektivet 88379. EGEU-reglerna omfattar kriterier för
klassificering, hur märkningen ska utformas symbol, riskfraser och
skyddsfraser krav på utförlig risk-samt och skyddsinformationmer
i form varuinformationsblad för yrkesmässig användning kemi-av av
kalier. EG har därmed utvecklat ioch de flestaett avseenden modernt
regelsystem för produktinformation.
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hälso-vad gällerregelsystem,motsvarandefinnsSverigeI ett som
detmedlikvärdigtlika ellerdelövervägandefarlighet till helt är som
Sverigevi iskillnadenväsentligaste ärinom EGEU.används Den att

hälsofarligaoch märkasklassificeraskemikalier skallkräver att som
EGEU.inomfarlighetsnivåvid lägre änen

farliga produkterMåttligtfaroklass,harsvenskaDet systemet en ,
fångaklasstill dennaskälet ärviktigaste attEGEU saknar. Detsom

klasserna,förstaomfattas deinteprodukterkemiskain tre menavsom
för barn.arbetsmiljön elleririskerkan innebäraändåsom

imarknadenfinns påkemiska produkterhälsofarligadeAv som
faroklassen. Mångai fjärde20 dendrygtklassificerasSverige procent

då baraEGEU,inomocksåoch märksklassificerasdessa menav
lösningsmedelshaltigafrämstbrandfarlighet. Det ärmed avseende på

faroklass.i dennahamnarprodukter som
cancerfram-kriterier föri frågaocksåskillnader finnsVissa om

olikaklassificeraskemikalierantalmindrekallande egenskaper. Ett
inomklassificeringenfall strängarei vissa äri de tvåsträngt systemen,

Sverige.ifallEGEU, i andra strängare
medkemikaliermärkningochklassificeringReglerna för av-av

förgällerEGEU.Sverige och Delika imiljöfarlighetseende på är
internationelltdet pågårkemiskaenbart förnärvarande ämnen, ettmen

därKemikalieinspektionenochEU-kommissionenmed bl.a.samarbete
eller Deprodukterförutvecklar regler preparat.sammansattaman

informationbraavgörande för hurblir heltkommande reglerna om
yrkesmässigaoch använ-miljöeffekter privatkonsumenterkemikaliers

i framtiden.fåkommerdare att

kemikalierfarligaBegränsning av

farligavissabegränsningsärskilt direktivEGEU finnsInom ett avom
blainnehåller76769. Detbegränsningsdirektivets.k.detämnen,

vissavinylklorid, bensen,PCB, PCT,begränsningarförbud eller mot
bly-,vissakadmiumpentaklorfenol,asbest,flamskyddsmedel, samt

begräns-vissa fall har EUföreningar.tennorganiska Ikvicksilver- och
vissaför PCT,exempelvisgällerdetSverige inte har,ningar som

Kemikalie-fall harflamskyddsmedel. dessaIvissaochPCB-ersättare
kraftivilka träderregler,svenskamotsvarandeinspektionen utfärdat

förbuden ochde svenskafallEES-avtalet. andraföljd I ärsom en av
för PCB.gällervilket bl.a.EGEU:s,likvärdiga medbegränsningarna
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ytterligareI andra fall går de svenska begränsningarna längre, försom
yrkesmässigt bruk asbest. Där har dock skillnaderna minskat efterav

nyligen genomförd ändring EGEU:s begränsningsdirektiv. Meden av
undantag för asbestformen krysotil gäller totalförbud för asbestnu
inom EU.

Pentaklorfenol, i Sverige förbjudenär för träskyddsbehandling,som
tillåts inom iEU begränsad utsträckning. Användningen arsenik-av
föreningar och organiska tennföreningar i bekämpningsmedelssyfte är
också strängare reglerad i Sverige.

De svenska förbuden vissa klorerade organiska lös-motnya
ningsmedel saknar för närvarande motsvarighet inom liksomEU,
förbuden användning kvicksilver i vissamot termometrarav varor som
och elektrisk utrustning. Den svenska begränsningen kadmium gårav
längre än EU:s nyligen utfärdade förbud.

Bekämpningsmedel

De svenska reglerna klassificering, märkning och förpackningom av
bekämpningsmedel modernaär och i princip identiska med reglerna
för andra kemikalier, med viss påbyggnad vad gäller märknings-men
kraven. Antalet substanser inte får ingå i bekämpningsmedel ärsom

istörre Sverige inom EGEU.än Det sig 50rör substanserom ca
utöver vad finns svartapå EU:s lista. EU har ingenännusom ge-

maximilista. betyderDet enskilda länder kan förbjudaattmensam
ytterligare ämnen, och harså också i viss utsträckning skett.

detI s.k. växtskyddsdirektivet 91414 slås fast EGEU-län-att
meddema skall ha harmoniserad prövning växtskyddsmedelen av

dokumentationskrav och enhetliga rutiner för prövning-gemensamma
Prövningen skall frånutgå den s.k. positivlistan listaen. överen-

aktiva substanser får ingå i bekämpningsmedel kommissio-som som-
Prövningenupprättar. färdigade medlen skall i fortsätt-ävennen av

ningen ske nationellt, det blir inte möjligt för medlemsländernamen
godkänna medel medatt andra aktiva substanser demän positiv-på

listan. Tillfälliga dispenser kan dock vid akut behov. Det beräknasges
komma flera innanår positivlistanatt ta slutligt kan fastställas. Det är
sannolikt den kan komma innehållaatt medel vi redanatt mönst-som

eftersom del medlemsländerrat ut, det finns behov dematten anser av
i områden med andra klimat- och odlingsförhållanden.
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ömsesidigtprincipenprövning skallmedlemsländernasVid om
blirDärmedtillämpas.länderi andragodkännandenaccepterande av
förstyrandevisst medelprövningenförstadenresultatet ettavav

avvikandelandfårDockprövning och beslut.övriga länders taett
växtskyddstekniska motivjordbrukstekniska ellerdet finnsbeslut om

vissaalltsåñnnsför detta.inkluderat Detklimatmiljöskäleller
särbestämmelser.till nationellamöjligheter

bekämpningsmedelandraregleringaEGEU har omgemensamma
medelsådanadirektiv medArbeteväxtskyddsmedel. på ettän som

bekämpningsmedel pågåranvändaindustrielltochträskyddsmedel
direktivetliktmycketgrunduppbyggnadsinblir tilldock. Det om

växtskyddsmedel.

bioteknikochmångfaldBiologisk

med kravfågelskydddirektivministerrådet1979Redan ettantog om
direk-flyttfåglar.för Iområdenskydda viktigamedlemsländerna att

direktivAndramed fåglar.handeljakt och tarocksåtivet behandlas
sälprodukter.ochmed val-handelupp

angelä-nationelländåbetraktadesnaturvärdenMen mest som en
naturvårdspolitik. Då1992 ñck EGförrängenhet. Inte gemensamen

skallhabitatdirektivet,det s.k. garanteramiljöministrarnaantog som
Direktivetinom EG.vidarekan levadjurarterochhotade växt-att

medlemsländernakrav på atthotadeinnehåller listor på samtarter
fortbe-för dessaviktigaområdenoch skydda är arterspeka ut som

naturvårds-heltäckandetillsammanställasskallUppgifternastånd. en
lämnatocksåKommissionen har2000.EGEUhela Naturaplan för -

utrotningshotadehandel medtill direktivförslaglångtgåendeett om
igenom.skrivningarna gårnuvarandededet oklartärarter, ommen

frånnaturskyddtillekonomiskt stödfå visstkanMedlemsländerna
utjämnings-från denmöjligen ocksåochmiljöfond LIFEEU:s nya

hari södra Europa,för ländernasärskilt viktigtfonden. Stödet är som
dehuvuddelensamtidigt täckerochekonomiskasämre avresurser

skyddas.behöverområden som
modifieradegenetisktutsättninghantering ochBestämmelser avom

har1990. EUEGEU sedanfunnits iharprodukterorganismer och en
saknar. FörSverigevilketområde,lagstiftning dettadetaljerad på

organismer, närmodifieradegenetiskthantering t.ex.sluten manav
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använder mikroorganism medicinskaför framställa preparat,atten
till vissa högriskgrupperråder anmälningsplikt behörig myndighet. För

organismernaråder tillståndsplikt. direktivet finns regler hurI om
klassificeras, vilken finnasskall säkerhetsberedskap skall detnärsom

miljömässiga vilkagäller hälso- och överväganden arbets-t.ex. samt
Ävenmiljöregler skall beaktas. avfallshanteringen regleras. Med-som

lemsländerna skall bistå kommissionen med uppgifter hur hante-om
ringen genetiskt modifierade organismer sker.av

utsättning genetiskt modifierade organismer reglernaFör är änav
detaljerade. anmälningsplikt,råder ocksåHär någon utsätt-mer men

ning får inte förrän skriftligt behörig myndighetske besked från er-
hållits. Vid anmälan skall miljöriskbedömning ochgörasen noggrann
direktivet i detalj vilka ipunkter skall denna. Myn-tasanger som upp
digheterna har utföra inspektioner för kontrolleraochrätt att tester att

tillfälligtverksamheten. Medlemsländerna har begränsa ellerrätt att
förbjuda försäljning medföraprodukt, de den kanattav en om anser
risker för hälsan eller miljön. Direktivet medger dock inte med-

möjlighet förbjuda genmanipu-lemsländerna all utsättningnågon att av
organismer.lerade

Kommissionen förslag biotekniskahar påpresenterat ett patentom
innovationer liv, debatt. Debattenpatent på vållat mycketsom

framför etiska genetisktgäller allt den aspekten bevilja påatt patentav
förändrade djur.

ordbrukspolitikJ

jordbrukspolitiken, Agricultural PolicyDen Commongemensamma
CAP grundpelarna i EGEU-samarbetet. EGEU:sAvutgör en av
totala budget jordbruket tagit ihar under anspråkår närmaresenare

tredjedelar. förhållande förändras.två Detta håller Förpå årenatt
1992 1993och beräknas jordbruksutgifterna 50utgöra procent.ca

Romfördraget den jordbrukspolitikens målI anges gemensamma
ökad produktivitet, skälig för producenterna,levnadsstandardvara

marknadsstabilitet, tryggad livsmedelsförsörjning, rimliga livsme-samt
delspriser till konsumenterna.

CAP bygger viktiga principer:på tre

priser,marknad meden gemensam gemensamma-
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företrädeEGEU:s skall hagemenskapspreferens, dvs. att varor-
framför importerade,

jordbrukspolitiken.finansieringgemensam aven-

marknadsreglerande del och struk-uppdelad i pris- ochCAP är enen
och regionalpolitisk del.tur-

Pris- marknadsregleringoch

tullar ochmarknaden skall upprätthållasDen attgenomgemensamma
subventionerinförselavgifter konkurrenssnedvridandesamt m.m. av-

mellan länderna.lägsnas
jordbrukspoli-till beslutet reformen denFram gemensammaom av

implementeringen den markna-tiken i maj 1992 har gemensammaav
prisstödsys-gemenskapspreferensen varit uppbyggd kringden och ett

tem.
admini-upprätthållsmarknadenDen att ettgenomgemensamma

standardprodukt den inhemskastrativt riktpris fastställs för varje på
världsmarknadens prisnivåmarknaden. pris skyddasDetta mot genom

interventionsköp hindraEU-kommissionengränsskydd. kanett genom
visstfrån sjunka underinhemska marknadenpriset denpå ettatt

minimiprisblirpolitiskt fastställt interventionspris, ett garanteratsom
till bonden.

regler för med-tredje land gällerVid handel med gemensamma
för EG-marknadenpolitiskt fastställda prisetlemsländema för detatt

skall kunna upprätthållas.
införselavgifter nivå bestäms skillnadenVid import tas ut, avvars

fastställdavärldsmarknadspris EGEU:s administrativtoch trös-mellan
gränsskyddsni-kelpris. Gemenskapspreferensen upprätthålls attgenom

dvs. gränsskyddetför överskydd,produktervån många ettrymmer
betydligt interna marknad-pris oftast ligger detskyddar överett som

spriset.
normalfallet överstiger världsmark-Eftersom EGEU:s prisnivå i

jordbruksex-innebär bidrag till EGEUzsnadsprisnivån det utgåratt
poitörer.



Kapitel 4 791994:7SOU

Struktur- och regionalpolitik

Pris- och marknadsregleringarna jordbrukspolitiki EGEU:s komplet-
med åtgärder syftar till förbättra jordbruketsmångateras attsom

struktur, dess regionalpolitiska effekter eller miljön.
finns rad horisontella inom för EGEU:sDet stöd struk-en ramen

turpolitik 5 investeringsstöd,mål a. Exempel strukturstödpå är
till jordbrukarestartstöd och stöd till marknadsföring och för-unga

ädling jordbruksprodukter. Stöden finansieras till delen medstörstaav
nationella medel, till viss del också från EGEU:s jordbruksfond.men

regionala till jordbruksområdenDe stöden kan delas in i två typer:
Städ till missgynnade områden favoured lämnasLess LFAareas

i huvudsak till bergsområden och till områden hotas avfolk-som av
ning, och där bevarandet den naturliga miljön nödvändig. Stödetärav
lämnas dels djur- eller arealbidrag, investerings-delsett ettsom som

förstöd i första hand investeringar. hälftenMer ängemensamma av
jordbruksarealEU:s klassiñcerad missgynnad och erhållerär som

denna stöd. Medlemslandet för 75 kostnaden förstårtyp procentav av
finansierasstödet och återstoden EGEU:s jordbruksfond.genom

Stöd till landsbygdsutveckling, s.k. 5 b-stöd har till syfte att
hjälpa särskilt utvalda områden brottas med strukturellasvårasom
problem diversiñeringoch underlätta jordbruksföretag. Filosofinav
bakom 5 b-stöden insatserna för landsbygdens utveckling skallär att
bygga helhetssyn. söker minska beroendepå Man områdenasen av
jordbruk näringar.utveckla andra Stödet finansieras delvisattgenom

EGEU:smedlemslandet och delvis strukturfonder.av av

Nationella stöd

Medlemsländer lämnar nationelltrenodlat stöd, här lägetäven ärmen
svåröverskådligt. Romfördragets regler prisstöd syftar till attmer om

säkerställa fri konkurrens EGEU-marknaden och innehållerpå ett
principiellt förbud medlemsstaterna tillämpar statsstödmot att som
snedvrider konkurrensen det påverkar handeln mellan medlems-så att

Stöd kopplas till produktpris eller producerad kvantitetstaterna. som
inte tillåtna.är
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Reform EG:s jordbrukspolitikav

belastning jordbruket utgjorde budgeten, miljön ochDen på påpåsom
handelspolitiska relationerna fram beslut reformde drev ett om en av

jordbrukspolitiken i maj 1992.den gemensamma
Syftet reformen få balans mellan utbudmed bl.a. bättreär att en

och efterfrågan i EGEU:s jordbruksproduktion och minska miljö-att
belastningen från jordbruket. användningen bekämpningsme-Både av

inom i Sverige. länderdel och handelsgödsel MångaEUär större än
i växtnäringsämnen bekämp-har problem med läckage ochEuropa av
ningsmedel till och vattendrag.grundvatten

sänkning riktprisetcentrala elementet i reformen påDet är en av
treårsperioden29 genomföras underspannmål med skallprocent som

emellertid fullt199394-199596. lägre riktpriserna kompenserasDe
differentierat.arealstöd regionaltärut ettav som

obligatorisk 15Villkoret för erhålla arealstöd träda påäratt en
åkerarealen. del trädesersättning meddennaFör utgårprocent av

arealersättningen. Avsiktenbelopp begränsa över-är attsamma som
skottsproduktionen. från trädeskravet.Småproducenter undantagnaär

Reformen innebär ändrad inriktning styrmedelsvalet.på Deten
fårtotala stödet ligger ungefär nivå. detkvar Däremotpå samma

arealstödet,produktionsbetingade prisstödet mindre betydelse medan
för-inte lika produktionsanknutet, får ökad betydelse. Dennaärsom

intensiteten i od-skjutning från prisstöd till arealstöd minskaväntas
lingen och därmed minska överskottet liksom gödsel- och bekämp-
ningsmedelsanvändningen.

i vissa miljövänlig produktion.har redan dag stödEU som gynnar
jordbrukspolitiken har dessaMed reformen denav gemensamma

till minskastödmöjligheter utvidgats betydligt. stöden syftarDe attnya
jordbrukets miljöbelastning till odlingslandskapet.och bevaraatt

till lantbrukareReformen omfattar bl.a. möjligheter till stöd som
förbinder sig:

ocheller bekämpnings-minska användningen handelsgödsela att av
eller införa ekologiska produktionsmetoder,medel, att

extensifiera växtodlingenb under punktenpå sätt änatt annat ovan
eller omställa åkerjord till extensivt bete,att

foderarealenhet,reducera antalet får och nötkreaturc att per
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od-bevaraellerodlingsmetodermiljövänligaanvända andrad att
husdjurs-utrotningshotadelokalaovanligaellerlingslandskapet

raser,
harskogsmark övergetts,jordbruks- ochvårdae att som

skog,planteraf att
försynnerheti20minst år,iproduktionjordbruksmarkg att ta ur

biotoper ellerupprättande naturreservat,av
fritids-och dessallmänhetentillgänglig förmarksköta ärh att som

aktiviteter.

skyldigtlandrespektive är attstödenför degällerGenerellt attnya
lantbrukarna.tillerbjuda dem

områdenförskall upprättaVarje medlemsstat avzonprogram
skallPrincipielltochmiljögällervadkaraktär natur.homogen pro-

kanskäligtdärstöd, så ärformeromfatta alla pro-menavgrammen
stöddeendast motomfattatillbegränsas svararatt somgrammet

stödformervissalåtaocksåland kankaraktär. Ettspecielladenna zons
detaljiutformas ärlandet. Huri helagenerelltgälla uppprogrammen

EU-förord-striderintedelängeså motbestämmavarje landtill att
femminst år.räcktidskall haningen. Programmen omen

god-skallförslagsedanutgörutarbetadeDe somprogrammen
de överensstämmerDärvidEU-kommissionen. prövaskännas omav

skallmedfinansieringEU:smål och hurförordningensmed stor vara.
marknadsregle-ochpris-bådefinansieringenDen avgemensamma

ochutvecklings-särskildskerstrukturåtgärdemaochringen genom en
från EU:sbidragbestårintäkterFondensFEOGA.garantifond av

1,4införselavgifter,ochtullarinkomstkällor utgörsbudget avvars
BNPproducentavgiftermomsunderlag, samtländernasprocent av

medlemsländerna.frånbidragrelaterade
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miljöområdetpåEES-avtalet5

Inledning

med EGsamarbetebilateralthaftharEFTA-länderövrigaSverige och
bred-ochsuccessivt stärktsvilket1970-talet,miljöområdet sedanpå

utbytesigdetbörjan rörde1980-talet. Till mestunderdats avomen
hand komoch eftermiljöfrågori aktuellaerfarenheterochinformation

i bilden.expertsamarbete medäven
imedlemsstaternamedlemsstaterEG:smellan EG, .samtAvtalet

harEES-avtalet,samarbetsområdet,ekonomiskaEuropeiskaEFTA om
förhand-godkäntsomförhandlingarochförhandlingarefter flera års av

1994.januarikraft den liträdde1993 ochilingspartema mars
sinaregleraförsärskilda avtalocksåEFTA-ländema har upprättat att

förhållandenkinterna
kommersyfte,ekonomiskt attgrundeniEES-avtalet har ett men

ochmellan EUsamarbeteformaliseratochdjupareinnebära ett mer
EFTA-ländernai avtalet ärmiljöområdet. Kärnan attocksåEFTA på

ochmedborgarederasmarknad, ochinretill EU:sskall få tillgång att
Avtalet kan sägasEU-ländemas.villkorfåskallföretag somsamma

varsel.med årsettupp
tjänsterrörlighetdvs. frifyra friheterna,De personer,varor,av

denupprättandetvidcentrala begreppkapital,och är gemensammaav
reglerpåverkasmiljöområdetEES-avtalet. Påoch imarknaden som

miljö-andraochbilavgaskrav,ochkemikalieregleringrör t.ex.varor,
förreglerkonkurrensvillkor,företagenspåverkar t.ex.regler som

betydelse påavfallshantering. Avochfrån industrinföroreningsutsläpp
angränsandeberör s.k.avtaletde delarmiljöområdet ocksåär somav

aktions-utarbetandemiljöforskning,exempelvisdärpolitikområden, av
ingår. Härförhandlingarinternationellainförsamrådellerprogram

EFTA-d0msto-ochövervakningsorganAvtal ESA EFTAzsom
ochEES-rådetCommittee,Standingarbetsordning för EFTAlen, samt

CommitteeJoint
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bygger samarbetet på frivillighet, och förutsätter inte EFTA-län-att
derna EU:söver regler.tar

EES-avtalet med andraär 0rd omfattande på miljöområdet. Det
tillkommer vid eventuellt medlemskap vissaett är reglersom för

Vattenkvalitet badvatten, ñsk- och skaldjursvatten, naturskydd utrot-
ningshotade djur och boplatser,växter, jordbruk, miljöskatter avgifter
ekonomiska styrmedel, EU:s deltagande i internationella miljökon-
ventioner, kärnteknik och strålskydd.samt

EES-avtalet innehåller bara de EG-regler beslutats före lsom
augusti 1991. Nya EGEU-regler kommer successivt in i avtalettas

tilläggsprotokoll, i likhet med själva avtalet först skallgenom som
godkännas i respektive land.

Fri rörlighet av varor

Som nämndes i inledningen de fyra frihetemautgör grunden i EES-
avtalet. Utgångspunkten det inteär skall ñnnasatt några nationella
särbestämmelser försvårar import eller s.k.som export av varor,
tekniska handelshinder. De regler på varuområdet ingår i avtaletsom

harmoniserade,är dvs. de skall i princip likadana i alla länder,utse
och EFTA-länderna skall därmed ha krav följer desamma som av

EGEU-reglerna. Reglerna i EES-avtaletgemensamma på detta om-
råde i princip demotsvarar finns i Romfördraget.som

Sverige och övriga EFTA-länder har i avtalet fått undantag och
övergångslösningar depå områden där vi har långtgående miljö-mer
och hälsoskyddskrav EGEU.än Under övergångsperiod, i vissaen
fall fram till 1 januari 1995, får vi behålla våra strängare krav, vilket
innebär har begränsarätt tillträdetatt tillatt våra marknader av
produkter inte uppfyller dessa. Under 1994 och 1995 skallsom en
översyn tillsammansgöras med EU, varefter skall ställningparterna ta
till vilka krav skall gälla efter 1 januari 1995. Frågan behandlassom

iäven medlemskapsförhandlingarna.
Undantagen gäller de regler vi har den dag avtalet träder i kraft.

Därefter blir möjligheten för land ensidigt skärpaett att gemensamma
regler ingår i avtalet mycket begränsade. Enligt avtalet finnssom det

möjlighet inom reglerade områdenatt ensidigt vidtaen lämpliga
skyddsåtgärder det uppstår allvarliga ekonomiska, samhälleligaom
eller miljömässiga svårigheter på visst område eller i vissett en
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ianvändastänktbaradockskyddsklausul attär ens.k.region. Denna
kanåtgärd. Dettillfälligoch barasituationallvarligmycket ensom
riskdetfinnsDessutompraktiken.itill denhänvisadärför bli svårt att

sida.från EU:smotåtgärderför
ellerkvarland haenskiltkansaknasregler ettOm gemensamma
djursellermänniskorsskyddaförrestriktionerellerförbud attinföra
ellerrestriktionerDessabevara växter.förellerhälsaochliv att

mellandiskrimineringgodtyckligförmedeldock intefår utgöraförbud
begränsningdoldinnebäraellerprodukterutländskaochinhemska en

ochmotiveradeproportionerliga, dvs.vidareskallhandeln. De varaav
syftet.tillförhållanderimliga i

Denför detta.praxisvissutvecklatharEGEU-domstolen en
bl.a.bevisbördanregler harinförlanddetinnebär bl.a. att egnasom
ellerkvarstårhänseendenvissamotiverade. Ireglernaför äratt

olösligblirdetavgörstolkningsproblem. Detta ytterst, enuppstår om
EU-domstolen.tvist, av

beslutnafast attärEES-avtalet stårtill parternaattinledningenI
skyddsnivåhögpåbyggareglernautvecklingenvidarevid den enav

bestämmelsenmiljö. Dettaochsäkerhet motsvararhälsa,gällervad
EG-kommissionenstycket3:e100a,artikel attRomfördrageti om

miljöreglertillförslagsinavidskyddsnivåhögfrån nyaskall utgå en
s.k.till denmotsvarighetingendäremotfinnsvaruområdet. Detpå

stycket,100a, 4:eartikelRomfördraget geri sommiljögarantin
EFTA-miljökrav.nationellaför strängareundantagtillmöjlighet

EGEES-avtalet, någotimotsvarighetinfå somförsökteländerna en
enhällig-kräverEESbeslut inommotivEG:smed attgick på.inte var

tvingasinte kanformellt tadärförEFTA-länderna settochhet, att
framförhandlasÖvergångslösningar eventuelltkanEG-lagar.över nya

avtalet.tilltilläggsprotokollmedsambandi nya

fordonmotordrivnafrånUtsläpp

personbilar,frånavgasutsläppenbegränsningreglerEU:s avom
EES-avtalet.iingårtraktorerochbussarlastbilar,

skogsbruket ärochjord-inomanvändstraktorerpåKraven som
områdedettaoch pårevideringsarbete,internationelltförföremål

ikraftträdande.EES-avtaletsinförförfattningsändringaringakrävdes
bilavgaser.gällerdetEU närkrav äni dag strängareSverige har
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Dessutom har vi för Europa uniktett krav hållbarhetpå och tillverkar-
för miljöklassningsamt ett systemansvar fordon.av

Här har vi fått Övergångsbestämmelser i EES-avtalet, vilket innebär
vi fram till 1 januariatt 1995 kan hindra import fordon inteav som

uppfyller krav.våra Därefter får vi enligt avtalet fortsätta tillämpaatt
lagstiftning,vår vi kan däremot inte hindra import fordonmen frånav
EU- eller EFTA-landett godkändaär enligt EU:s regler. Frånsom

svensk sida har detta tolkats vi kan fortsättaatt använda skatte-som
rabatter och tillverkaransvar. Det däremotär inte säkert EU göratt

tolkning.samma
Vi kan efter den januaril 1995 inte hindra import vissa lastbilarav

och bussar vikt 3,5över och motoreffektton under 85 KW som
släpper partiklarut än våra. Detta gäller fram tillmer 1996 då EU
skärper sina krav.

Farliga kemikalier

EES-avtalet omfattar inte alla regler kemikalieområdet.på De svenska
reglerna för klassificering, förpackning och märkning farliga ämnenav
och beredningar tillär delar likvärdigastora med EU:s. Båda regelsys-

har utvecklatstemen i internationelltett samarbete, bland inomannat
OECD. Vi har dock strängare regler beträffande kriterier för cancer-
framkallande ämnen och kräver vår s.k. fjärde faroklassgenom att
kemikalier skall klassificeras och märkas hälsofarliga vid lägresom en
farlighetsnivå inomän EU. Detta gäller vissa organiska lösnings-t.ex.
medel. Här har vi fått undantag fram till 1995. Enligt EES-avtalet
skall samarbeta förparterna lösa återståendeatt problem och överse
situationen under 1994. Målsättningen är regleratt skallgemensamma
gälla från och med den l januari 1995. Om Sverige inte kan acceptera
EU:s regler efter det datumet har dock möjlighet fortsättaatt
tillämpa de nationella regler vi har i dag. Vi kan däremot inte ensidigt
skärpa regler ytterligare,förutomgemensamma hänvisa tillattgenom
skyddsklausulen i avtalet.

När det gäller begränsad användning och marknadsföring farligaav
ämnen och har Sverige hårdarepreparat krav vissapå områden, men
det finns också områden där EU:s krav långtgående.är På demer
områden där EU har strängare krav vi Det gälleranpassar t.ex.oss.
PCT, trisfosfater, bensen blykarbonater ochsamt blysulfateri färg. På
de områden där Sverige har strängare krav har vi fått undantag, vilket
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kemikalierför demarknadertilltillträdet vårabegränsarätt attger oss
undantagz, kad-bldessa åttaEU. Förkrav änvi har adär strängare

avstämningkommer attkvicksilver,ochpentaklorfenolmium, en
1995.undergöras

marknadertilltillträdet vårabegränsamöjlighetockså avVi har att
i kraft. Ettträddeavtaletinnanförbjudnabekämpningsmedel varsom
emellertidharjordbruketbekämpningsmedel iEU-direktiv förnytt

lösningvilkenFörhandlingarnaaugusti 1991.efter 1tillkommit om
februarifärdiga ibliEES-avtaleti väntasför dettagällaskallsom
Sverigeiinfördeshandelsgödselikadmiumförgränsvärde1994. Ett

tillsvidare.behållafärvi1993, vilketjanuariden l
liknar våra,ackumulatorerbatterier ochmiljöfarligakrav päEU:s

användamöjlighet pantinsamlingoch attmärkning samtkravmed på
utifrånkravenskärpaSverige kommeråtertagningspremie. atteller
möjlig-batterieralkaliskaikvicksilverhalten samtgällerdetEG:s när

ibatteriermonteradefastlättför konsumenten vara.enheten taatt ur
gällainom EUSverige ochi attkravende strängasteDärmed kommer

batterier.för våra
andraantalmedtillsammansEGEU har stortettSverige ochBåde

kommitMontrealprotokolletochWienkonventionenstater genom
Ävenozonnedbrytande ämnen.flertaletavvecklaheltöverens attom

awecklingsplansnabbareSverige någothardetsamma,målet är enom
ingendetfinnsEUvissa Inomförregler ämnen.ochEU strängareän

produktervissaimportförbudreglertill motmotsvarighet våra avom
vissa EU-CFC,innehåller ävenellermedtillverkatshar omsom

realitetenianvändning, vilket motsva-begränsadförreglerländer har
ha kvar våraEES-avtalet rätt attregleringen.svenskaden ossgerrar

uppmaningsärskild parternaattfinnsoch detregler, omsträngare en
tillsammans överochområdetsamarbete påorganiseraskall seett

1995.situationen under

lösningsmedel,kloreradeUtöver ävenundantagennämndade tre
och kreosottennföreningarorganiskaarsenik,asbest,
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Bränslen

Sverige har sin lagstiftning till EGEU:sanpassat krav detnär gäller
förgränsen svavel i eldningsolja ochtunn dieselbrännolja för motor-

fordon. Formellt det vi skärptut våra krav. realitetenIser som om
understiger svavelhalten i allnästan eldningsolja och dieselbränn-tunn
olja i Sverige den högsta tillåtna blandgränsen, beroende påannat att

svavelskatt vissövertas uten gräns. Dessutom har miljöklassningen
diesel lett till ökad användning oljaav med låg svavelhalt.av
Den svenska förordningen motorbensin välstämmer överensom

med EU:s bestämmelser för blyhalten i bensin. Däremot skiljer sig
reglerna något åt vad gäller oktantalen i motorbensin inte ärsom
blyfri. De svenska kraven förgränser innehållet svavel ochom av
fosfor i blyfri bensin har tillkommit skydd för katalysatorer. Ensom

europeisk standard gäller fr.o.m. den 1 oktoberny 1993.

Dryckesförpackningar

Det svenska för dryckesförpackningarretursystemet glas ochav
aluminium uppfyller till delar EU:s reglerstora förpackningom av
drycker och flytande livsmedel. Sveriges och EU:s politik syftar till

fram övergripandeatt ta ett för samtliga förpackningar ochprogram
allt förpackningsavfall, vilket också kommer omfatta dryckesför-att
packningar.

Buller

EFTA-länderna har fått särlösning för buller från personbilar, lastbilar
och bussar. De svenska reglerna dockär likvärdiga med EU:s. EU har
nyligen skärpt sina krav, dessa ingår inte iännu EES-avtalet.men

EU:s regler begränsning buller från flygplanom stämmer välav
överens med de regler den internationella civila flygorganisatio-som

ICAO har och också Sverige följer.nen På detta område blir detsom
därför inga förändringar.

.
Sverige har inga krav bullerpå från bygg- och anläggningsmaskiner

eller från gräsklippare, vilket EUhar. Vi måste därför utfärda före-
skrifter dessapå områden.
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Övergripande miljöbestämmelser

delarockså andrafinns detrörlighetenden friaFörutom avav varor
påverkarmiljöområdet ochbetydelseEES-avtalet har på somsom

bestämmelserövergripandekonkurrensvillkor. Merföretagens om
130t130r ochartiklarna73-75,artiklarnamiljö finns i motsvararsom

framgårdessai Romfördraget. Av att

miljöni frågavidtaroch EG-ländemaEFTA-åtgärder omsom
tillmiljön, bidraförbättraskydda ochtill bevara,skall syfta att

ochsäkerställamänniskors hälsaskyddet varsamtettsamtav
rationellt utnyttjande naturresursernaav

förebyggaför åtgärdernaligga till grund ärprinciper skall attsom
förorena-ochmiljöförstöring vid källanhejdamiljöproblem, attatt

PrinciplePolluterbetala, den s.k. Paysskallren

politik,övrigadelskall ingåmiljöskyddskrav parternassom en av
handelspolitiken.exempelvis ochtransport-

in skrivningarEFTA-länderna fåsökteEES-förhandlingarnaUnder om
vilkatillväxt i avtalet,miljömässigt hållbarförsiktighetsprincipen och

dock baraskrivningar komMaastrichtfördraget.i Dessafinns med
betraktasvilket de kantill avtalet,i inledningen görmed att som en

rättsligt bindande. stårinte Däravsiktsförklaringpolitisk är attsom
miljönskydda och förbättrafast beslutna bevara,är samtattparterna

utnyttjandeförnuftigtochsäkerställa naturresurserna,ett varsamt av
varaktig utvecklingsärskilt principengrundval samtpå avom enav

åtgärder börförebyggandeförsiktighetsåtgärder ochprincipen att
vidtas.

miljö-regler definnssärskild miljöbilaga till EES-avtaletI omen
sigtillämpa.skall DetEFTA-länderna rörskyddsåtgärder omsom

innebärminimikaraktär.oftast Det50 reglerdrygt attär avsom
miljöskyddsåtgärderinförafria bibehålla eller strängareländerna är att

handelshindermedför omotiveradeförutsatt de inteEU-kraven,än att
därmedEU-kravenvill utgörtill de miljömål uppnå.i förhållande man

miljö-Reglernaifår underskridas.integolv i miljöskyddet,ett som
farligaluft ochutsläpp tillomfattar i huvudsakbilagan vatten av
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från förorenandeämnen verksamhet regler miljökvalitet ochsamt om
avfallshantering.

Några särlösningar har regel inte varit aktuella dettapåsom om-
råde, eftersom det fråga minimiregler.är ñnnsDet dock tvåom
områden där vi fått övergångslösningar. Det området gäller farligtena
avfall, där EG höll på utarbeta regler då EES-avtalet förhand-att nya
lades fram, och det därför inte ändamålsenligt för-överatt tavar
åldrade regler. Det andra området gäller genetiskt modifierade organis-

Sverige har endast fåtal spridda regler dettapå område,ett ochmer.
har därför fått uppskov med införa EG:s regler i avvaktan påatt en
motsvarande heltäckande svensk lagstiftning.

Sveriges och miljölagstiftningEU:s uppbyggda efter olikaär
SverigeI har vi tillämpat individuellasystem. tillstånd för miljöfarlig

verksamhet, medan EG hittills haft generellt gällande regler. EU
arbetar för närvarande med regler miljötillstånd för fasta anlägg-om
ningar, bygger individuellpå prövning. Sverige har sigsom anpassat
till EGEU föreskrifter skyddsåtgärder, begränsningarattgenom om
och andra försiktighetsmått i enlighet med EES-avtalet utfärdas, vilket

kommeräven gälla för existerande miljöfarligatt verksamhet. Med
andra ord kommer både generella gränsvärden och individuellt ut-
färdade tillstånd gälla i Sverige.att

Miljökonsekvensbeskrivningar

EU har fler krav miljökonsekvensbeskrivningarpå vad vi har iän
svensk lagstiftning. Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ge en
samlad bedömning vilken inverkan planerad anläggning kan fåav en
för miljön, hälsan och hushållningen med och skallnaturresurserna,
genomföras anläggningen kan medföraväntas betydande påverkanom

miljön.på För uppfylla EU:s regler införs fleraatt lagändringar i
Sverige, innebär långtgående krav miljökonsekvensbe-påsom mer
skrivningar vid planering och genomförande bl.a. ochvatten-av
avloppsanläggningar, bostäder, industrier, skidliftar, hotellkomplex
och järnvägsbyggen.eventuellt
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Rätt till miljöinformation

miljöinformation uppfylldaEU:s regler delrätten att taom ansesav
den svenska tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Igenom

ñnns myndighetregler frist månader inom vilkenEU:s på tvåen en
skall besvara begäran uppgifter. Enligt tryckfrihetsförordningenen om
skall detta ske eller möjligt och begäran skallsågenast snart som

minst likabehandlas skyndsamt. Eftersom denna skrivning anses
förmånlig ändring regler-regler krävs ingen de svenskaEU:ssom av
na.

Vatten

Sverige uppfyller i praktiken för farliga ide gränsvärden ämnen vatten
formell anpassning iregler kräver, här krävs vissEU:ssom men en

lagstiftningen. kvalitet för dricksvat-reglerEU:s på ytvatten avsettom
ochskall omarbetas för svenska täkter, kunskaperten att passa nya

från ochreningsteknik. svenska kraven avloppsreningDe på tätorter
rening inom vissa inom livsme-och utsläpp avloppsvatten sektorerav

kravdelsindustrin i huvudsak med kanEU:s. Däremot EU:sstämmer
höjda reningsverken ikvävereduktion innebära krav förpå större

städer Stockholm, Göteborg och Malmö.som

Luft

bekämpning luftföroreningarramdirektiv från industrinEU:s om av
inga särskilda Nuvarande tillståndspliktkräver svenska föreskrifter.

miljöskyddslagen förenligt tillräcklig. gäller kravenDetsammaär om
begränsning förbränningsanläggningar frånutsläpp från ochstoraav

befintliga för avfallsförbränning.och kommunala anläggningarnya
svavellagstiftningen EU-direkti-Den svenska ställer krav änsträngare
förbränningsanläggningar. inga juridisktharpå Däremotvet stora

bindande krav för utsläpp kväveoxider och stoft, endastutanav
Ävenrekommenderade riktvärden. riktvärden, med undantagvåraom

för oljeeldning, vi tillligger under gränsvärdenEU:s måste attse
också formellt uppfylla kraven.

försvenska kraven utsläpp från kommunala anläggningarDe på
avfallsförbränning i frånhuvudsak med och utsläppenEU:s,stämmer

anläggningar ligger i Vi dockvåra dag klart under dessa krav. måste
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skärpa kravvåra vad gäller utsläpp saltsyra, införa gränsvär-samtav
den för svaveldioxid och vissa metaller.

ingårI EES-avtalet EU-direktiv luftkvalitet. viHär måstetre om
införa lagändringar bindande för tillåtnaså gränsvärden högsta haltatt

svaveldioxid, kvävedioxid och bly i luften kan fastställas. EU-sot,av
direktiven innehåller också, för bly, vägledande värdenutom som

bra med de riktvärdena. införlivastämmer svenska deöverens För att
bindande EU-reglema utarbetas bindande föreskrifter för luftkvaliteten
i kommer få till uppgifttätorter. Kommunerna och kon-mätaatt att
trollera inte överskrids kapitel 6 beträffandegränserna se ävenatt

för de kommunala åtagandena.gränserna
direktivEU:s asbestförorening i arbetsmiljön i Sverigeuppnåsom

förbud överlåta friktionselement med asbest och vårett mot attgenom
reglering asbest i arbetsmiljön.av

Industriavfall och olyckor

När det gäller industriavfall håller ändra sina föråldradeEU på att
regler slutligt omhändertagande och iPCB PCT t.ex. trans-om av
formator-, kondensator- och hydrauloljor. direktivetsnuvarandeDet
krav återvinningpå PCB från PCB-avfall ñnns inte i Sverige,av
eftersom vi förbränner avfall och inte återvinning önskvärt.vårt anser
Något behov reglera PCT-avfall finns inte heller eftersomattav
kemikalien inte ianvänds Sverige. EFTA-länderna behöver dock inte
följa direktivet förrän l januari 1995, och översynen gemensam av
området skall genomförd innan dess.vara

s.k. SevesodirektivEU:s handlar risker för allvarliga industri-om
olyckor och berör kemikaliereglering. direktivet vilkaI åtgärderanges

skall vidtas för förebygga allvarliga olyckshändelser förochattsom
begränsa konsekvenserna för människor och miljö. SverigeIatt

dettaregleras i flertal lagar och kompletterande föreskrifter behövsett
flerapå områden.

Bioteknik

direktivEU:s två genetiskt modifierade organismer GMO berörom
innesluten användning och avsiktlig utsättning i miljön marknads-samt
föring sådana produkter. Den svenska lagstiftningen är änav svagare
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blirEG:s reglerEG:s detta område och kommer såpå över attatt ses
direktivens bestäm-tillämpliga fullt januari 1995 skallSenast den lut.

särskild säker-genomförts enligt finnsmelser ha EES-avtalet. Det en
möjligheti länderna begränsahetsklausul EES-avtalet, attsom ger

genmodifieradeller förbjuda användning eller försäljning en pro-av
risk för människors hälsadukt befarar produkten utgörattom man en

eller för miljön.

Avfall

för uppfyllaSvensk lagstiftning innehåller de regler behövs attsom
ramdirektiv för avfallshante-allmänna avfallsdirektiv,EU:s är ettsom

för avfallet,ring. tillkommer ökadeproducenternasDärutöver ansvar
enligt kretsloppspropositionen, ochde ändringar införsgenom som

också med regler.EU:söverensstämmersom
farligt avfall höll EGdet gäller farligt avfall ochNär transport av

lagstiftning samtidigt EES-avtalet förhandladesrevidera sinpå att som
ingå i tilläggsprotokoll till EES-fram. reglerna kommerDe att ettnya

troligtvis gälla från l januari 1995.avtalet, och kommer att
spillolja finns delvis i svenskregler för omhändertagandeEU:s av

detaljerade för regenereringlagstiftning. Vi saknar dock regler
förbränning, därföråterbildning spillolja och krav vid och måsteav

förordning hanteringkomplettera med särskildreglervåra aven om
spillolja.

i jordbruket krävs komplettering ianvändning avloppsslamFör av
tillåtna haltsvensk lagstiftning. bindande regler högstaNya om av

tungmetalleri avloppsslam för jordbruksändamäl utarbetas,måste även
iriktvärden allmänna rådde finns i dag i Naturvårdsverketsom som

liggerdag redan betydligt under EU:s.

Samarbete vid sidan fyra friheternadeav

stärka och bredda också detEES-avtalet EG och skallI EFTAsägs att
frågafrivilliga miljöområdet. det intesamarbetet på Här är attom

EFTA-länderna lagstiftning, det handlarskall EG:söverta utan mer
särskiltrekommendationer. framgår samarbeteavtaletAv ärattom

information och samråd dåangeläget det gäller utbytenär programav
vikten samordningeller understryksplaneras ändras. Dessutom av
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inför förhandlingar i andra internationella fora och vid samarbete med
tredjeländer.

I protokoll till EES-avtalet vilket samarbeteett äranges som
särskilt angeläget miljöområdet inompå för gemenskapensramen
verksamhet. Det blandär åtgärdsprogram, integreringannatsom anges

miljöskyddskrav inom andra politikområden, ekonomiska ochav
ñskala instrument gränsöverskridande miljöproblem och viktigasamt
frågor diskuteras inom internationellaandra organisationer.som

Deltagande i den europeiska miljöbyrån

I protokollet står också EFTA-ländema fåskall delta i denatt europe-
iska miljöbyrån European Environment Agency, fort dennaså upprät-

förordningenI miljöbyrán visserligen inbjudertats. står EGattom
likasinnade länder delta i arbetet, EESavtaletatt men ger oss en
formell till deltagande. Miljöbyrånrätt skall framför allt syssla med
miljöövervakning och miljöinformation, och tanken också länderär att
i centrala och östra Europa skall delta. Samarbete femteEU:som
miljöhandlingsprogram kommer i det första tilläggsproto-att tas upp
kollet till EES-avtalet.

Miljöforskning

I avtalet ocksåsägs samarbetet skall stärkas forskningsomrádet.påatt
Sverige deltar visserligen redan projektnivå ipå forskning,EU:snu
där deltagandet finansieras fullt Sverige. I och med EES-avtaletsut av
ikraftträdande kommer vi och andra EFTA-länder däremot också få
delta i fjärdeEU:s för forskning och teknisk utvecklingramprogram
för perioden 1990 till 1994, och i dess olika miljöforsk-t.ex.program,
ningsprogrammet Environment. praktikenI deltar vi i diskussio-redan

miljöforskningsprogram, i och med EES-avtaletnerna om nya men
kommer deltagande formelltvårt ske lika villkorpå för EU-att som
ländema. EU kommer också betala tillbaka viss andel kost-att en av

förnaden svenska forskares deltagande i olika program.
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Organisation föroch beslutsformer inom EESramen

EES-strukturen komplicerad. följer översiktlig beskrivningHärär en
de viktigaste instansema beslutsproceduren.ochav

instansen i EES-kommitténDen centrala avtalet Gemensammaär
Joint admini-Committee. Kommittén skall för avtalets löpandesvara
stration, fatta beslut vid utarbetandet regler och lösaav gemensamma
eventuella tvister. i kommittén löpande informa-Arbetet bygger på en
tions- och konsultationsprocedur avtalsslutandeoch har rättpart atten

helst fråga eller problem samarbetet.när rörta ettsom upp en som
Besluten fattas med enhällighet, med sidan ochEU EFTA-å ena
ländema enskiltden andra. har varje EFTA-å Däremotgemensamt

föraland sin talan i diskussionerna under framrätt att egen processen
till beslutad EG-lagstiftning.

till minister-vad gäller inom där beslut iI EU, EU:smotsats som
i bindanderåd allmänhet för medlemsstaterna, blir beslut i EES-är

kommittén bindande för EFTA-ländema endast efter nationellt god-
kännande. innebär den svenska riksdagen skall godkännaDet att nya
tillägg till EES-avtalet innan de kan börja gälla. således inteDet är
fråga överförande tillbeslutanderätt EES-instans.någonom av

Samråd inför i kommitténbesluten den EFTA-görgemensamma
länderna kommittéi deras ständiga Standing Committee. Eftersom
besluten i den kommittén skall enhälliga, innebärgemensamma vara
det EG-regler bara kan komma ingå i EES-avtalet allaatt attnya om
EFTA-länder och EU eventuella särlös-är överens accepterarom
ningar.

finns fem kommittén.Det underkommittéer till den gemensamma
Miljöfrågor behandlas i i vamkommitténdessa; dels t.ex.två av
bilavgasnormer och kemikalielagstiftning, dels i kommittén för övrigt

övrigsamarbete miljölagstiftning, programsamarbete.t.ex. En
särskild miljögrupp i till uppgift vilkaEFTA har rådatt ge om av

miljöregler skall ingå föreslå nödvändigaEU:s i EES-avtalet ochsom
övergångslösningar. finns dessutom rad inomDet expertgrupperen

för miljöfrågor, avfall luft-EFTA kemikalier, bilavgaser, ocht.ex.
föroreningar.

för finns ministerråd,Inom EES det även ett gemensamtramen
EES-rådet, skall besluta övergripande frågor och allmänsom om ge
vägledning inför fortsatta utveckling. finnsEES-samarbetets Det
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parlamentarikerkommitté och kommitté förockså en gemensam en
samhällslivets vilka främst har rådgivande funktion.parter,

EFTA-länderna har övervakningsmyndighet, Sur-EFTAen egen
veillance Authority särskild EFTA-domstol, skallESA, och en som
arbeta för enhetlig tolkning och tillämpning deen av gemensamma

ireglerna. skall huvudsakligen för reglerna EES-avtaletESA attsvara
fleraefterlevs. EFTA-domstolen skall lösa tvister mellan ellertvå
inteEFTA-länder och frågor där EFTA-landESApröva ansett att ett

tvisterfullgjort sina enligt EES-avtalet. det gälleråtaganden När
föramellan eller flera EFTA-länder och EU-sidan kanett parterna

tvisten till kommittén, har befogenhetGemensamma avgöraattsom
tvisten. tvisten sin motsvarighetOm tolkningen regler harrör av som
i Romfördraget eller rättsakter antagits enligt detta gäller ettsom

förfarande, möjlighetsärskilt bland innebär harattannat parternasom
tolkningsbesked från EU-domstolenkomma begäraöverensatt attom

frågan vissainte Gemensamma kommittén löst inom månader. Itreom
fall kan det också bli fråga skiljedom.om

inleds EU-kommissionen förberederBeslutsprooessen med ettatt
skallförslag till lagstiftning. sådant förslag EES EU-Om rörettny

deltakommissionen inbjuda från EFTA-länderna påattexperter
Ofta det dockvillkor dess handlarexperter. omsamma som egna

särskildaändringar redan existerande regler, vilka förbereds iav
skallkommittéer under EU-kommissionen. Enligt EES-avtalet EFTA :s

möjligt då dessaomfattande deltagandesåexperter garanteras ett som
får sittaändringar förbereds, det inte säkert våraär experterattmen

och fattamed i själva kommittéerna och vi får heller inte medvara
beslut.

intern lagstiftning inom enskilda EU-länderdet gäller EU harNär
inte fram förslag till eftersom kommissionenlägga regler,rätt att nya

unik initiativrätt. förutom kommissionenhar EES har däremotInom
EFTA-länderna initiativ till förslag rörandeäven rätt att ta nya samar-

betet. villkor för förslag till beredning ochEtt skall såatt tasett upp
småningom föreläggas kommittén samtligaGemensamma är att parter
ställer sig bakom initiativet.

Samtidigt EU-kommissionen färdigt förslag tillöverlämnar ettsom
ministerråd, skall det också lämnas till EFTA-länderna.EU:s Iöver

anslutning till detta kan de avtalsslutande begäranågon parternaav en
första diskussion förslaget. Därefter perioden fram tilloch underom
beslut i ministerråd, beredning iEU:s skall parallell ske EES-pro-
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fortlöpande informations- och konsultationsprocedur.cessen genom en
Kommissionen skall fortlöpande hålla EFTA-länderna informerade om
behandlingen i ministerrådet.

I EES-avtalets inledande artikel beslutsprocessen fastslås, attom
varje har ändra i sin interna lagstiftningrätt inom de områdenpart att

omfattas samarbetet. Detta skall ske med hänsyn tilltagensom av
principen icke-diskriminering och efter det övriga infor-att parterom

Förutsättningen för ändring Gemensamma kommitténmerats. är atten
den inte inverkar negativt avtalets funktion,på elleratt attanser

beslutsprocessen i fullföljtsEES enighet kunnat uppnås.utan att

4 14-0144
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6 Implementeringen EGEU:sav

regelverk

Många medlemsländerna dåliga på överföra deär attav gemensamma
reglerna i den lagstiftningen tillämpaoch dem på rätt sätt.attegna
Bristerna har visat sig särskilt inom miljöområdet. Klago-storavara
målen från allmänheten och miljöorganisationerna Kommis-många.är
sionen försöker också på få bild implementeringensätt hurannat en av
genomförs. nämligenDet dess uppgiftär övervaka medlemslän-att att
derna fullgör sina skyldigheter i detta avseende. Kommissionen avläm-

sedan l0 tillbaka årligår läget.rapportnar en om
Vi ska i det här kapitlet redogöra för situationen inom miljöområdet

den framkommer kommissionens 93COMsenaste rapportsom av
320 final. Ytterligare information finns bl.a. i 1991Bennet och
European Environmental Yearbook 1991. Vi kommer därefter att
redovisa i vilken utsträckning Sverige inom för EES-avtaletsom ramen
hittills fullgjort skyldigheten överföra tillämpaoch EGEU:satt rätts-
regler inom del miljöområdet.en av

Medlemsländernas skyldigheter

Enligt Romavtalets artikel 5 ska medlemsländerna vidta alla åtgärder
behövs för de ska kunna uppfylla de förpliktelser bl.a.attsom som

följer EGEU:s direktiv. artikel 3 iAv följerEES-avtalet attav
EFTA-länderna på motsvarande ska implementera de direktivsätt som
tillhör avtalet.

förstaDet nationell implementering direktivsteget mot äretten av
överföra dess bestämmelser i nationell lagstiftning.att Medlemslän-

derna har därvid betydande frihet välja den legala formen för över-att
föringen längeså de inför bestämmelserna fullt och detta inomgörut
den tid föreskrivs i direktivet.som

fleraAv domar i EG-domstolen framgår Överföringen tillatt
nationell lag inte nödvändigtvis skemåste med utnyttjande denav
exakta ordalydelsen i direktiven. En allmän rättslig utformning kan
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tillämpas fulltdirektivettillräcklig förutsatt den säkerställer attattvara
preciserat sätttillräckligt klart ochsker äroch detta på ettut att en

implementeringenavseendei flera domarformulering återkommersom
domgrundvattendirektiven.och Avbl.a. fågelskydds- gentemotenav

grundvattendirektivet framgårfrånVästtyskland fördåvarande avsteg
enskildatillgodosersådanutformningenockså måste attatt vara man
rättsligarättigheter i de fall därsinamöjlighet utövaattpersoners

nationell domstol Caseuppträda införförutsättningar finns för dem att
188.C- 13

Kommissionens rapport

avseendeKommissionen undersöker läget med på:

i nationell lag,direktiven överförs transposeutsträckningi vilken-
med devidtagna åtgärdernade nationellt överensstämmerom-

reglerna,gemensamma
tillämpningenpraktiskahur den ut.ser-

från dekommissionen i hög graduppgiftklara denna utgårFör att
frånparlamentetden frånpetitionsfrågor och krav samtmottarsom

miljöorga-allmänheten ochinkommer frånklagomålde många som
och utgörnisationerna. Medlemsländernas rapporter enprogram

efterlevandenövervakningför kommissionensytterligare grund avav
lagstiftningen.den gemensamma

Överföring nationell lagi

miljölagstiftningEGEU:somfattandeexakt hurDet svårt sägaär att
inommiljöfrågorna hanterasdelberorDet på att stor ramenen av

utfördEnligt beräkningtrafikpolitiken.för industri-, jordbruks- och en
kommissionens har gemenskapeni rapportEG-parlamentet citeradav

inklusivelegislative instruments,445 lagarhittills fattat beslut om
beslut och 14 rekom-regulations, 150196 direktiv, 40 förordningar

resolutioner.mendationer och
vid6:1 hade medlemsländerna utgångenframgår tabellSom avav

miljödirektiv.99 dessa Den1992 överfört mellan 83 och procent av
Flertaletför Danmark.för Italien och den högstalägsta noteringen står
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länder ligger kring 90 de direktivFlertalet inteännuprocent. av som
införts i nationell lag relativt Under 1992 utlöpte implemente-är nya.
ringstiden för direktiv, och inget enda medlemsland lyckadesåtta med

överföra samtliga i nationell lag. Flertalet överförde inte hälftenatt ens
dem. finns faktisktDet exempel hur medlemsländer dröjt ipåav mer
10 med överföraän år enskilda direktiv. hadeSå Nederlän-att t.ex.

derna 1992 utlåtande från inteEG-domstolen överförtännutrots ett
EG:s grundvattendirektiv från 1980 till nationell lag.

ÖverföringTabell 6:1 i nationell lag direktiv inom miljöområdetav

Medlemsland Berörda Direktiv för Procent
direktiv vilka åtgärder

notiñerats

Belgien 101 103 94

Danmark l 10 109 99

Frankrike 10l 106 96

Grekland l 10 95 86

Irland 110 99 90

Italien 110 91 83

Luxemburg l 10 10l 92

Nederländerna 110 107 97

Portugal l 10 98 89

Spanien 110 100 91

Storbritannien 110 102 93

Tyskland 110 103 92

Bristfállig EG:söverensstämmelse med regelverk

Kommissionen framhåller den ofta har mycket svårt avgöraatt att om
regler överförts i nationell lagstiftning korrektpå ettgemensamma
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överföramedlemsländer har tagit för ordagrantdelEnsätt. attvana
förfarandei nationell lag.de bestämmelserna Dettagemensamma

kommissionen, risk för varken hänsynmedför, enligt taratt manen
lagstiftningen eller de existerandetill strukturen i den nationella

reglerna.administrativa möjligheterna verkligen tillämpa deatt nya
tilltill implementeringen reducerasleder, enligtDetta attrapporten,

formalitet.en ren
formermedlemsländerna inte valtdel fall det uppenbartI är atten

direktiven tillgodoser kravenför sin överföring på överens-somav
iregler. Domstolen harstämmelse med gemenskapens många samman-

bortsedetta, medlemsländerna tenderarhang uppmärksammat attmen
från domstolens utlåtanden.

i misslyckats medhar medlemsländerna hög grad påSå att ettt.ex.
79409 direktivetriktigt överföra fågelskyddsdirektivet ochsätt om
Kommissionen har anförtmiljökonsekvensbeskrivningar 85337.

Irland, Nederlän-kritik Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland,mot
felaktig implementeringderna Storbritannien för ofullständig elleroch

särskilda skyddsom-fågelskyddsdirektivet. Länderna har inte införtav
bestämmelser-vissa fall inte de nationellaråden för fåglarna, och i har

miljökonsekvensbe-jakt till direktivet. Beträffandeför anpassatsna
i låta bestäm-skrivningsdirektivet har flera länderMKB struntat att

förtecknade i direkti-omfatta projekt finnsmelserna alla typer somav
direktivet tillämpasförekommer ofta klagomål påpåDessutomvet. att

felaktigt eller inte alls.sättett

Felaktig tillämpning direktivenav

felaktig tillämpningdirektiven gällerFlertalet överträdelser avav
överträdelserna oftast gällerreglerna. Kommissionen noterar att

nationell lag. Självadirektiv överförts tillkorrektpå sättettsom
tillämpningenöverföringen inte garanti för kom-såledesutgör atten

vanligtbli riktig. Kommissionen framhåller det är attattattmer
brottbestämmelserna inte efterlevs i praktiken, och den noterar att mot

inomvanligt förekommandedet regelverket ärgemensamma mera
lag-miljöområdet beträffande del dennågonän gemensammaannan av

istiftningen. i medlemsländerna alltsvårighet sammanhangetEn är att
kommis-tillför ringa utsträckning fullgör skyldigheten att rapportera

kommissionensionen sina planer. Därmed får svårtochom program
direktiven tillämpasöverblicka läget kontrollera påoch avsettatt att att
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vis. Enligt kommissionen har det inte skett påtaglig förbättringnågon
i detta avseende under det året.senaste

I fallmånga krav planerutgör på och betydelsefull delprogram en
olika direktiv. gällerDet de olika luftkvalitetsdirektivent.ex.av

liksom direktivet utsläpp farliga till havet direktivetochämnenom av
miljöfarligt avfall. flestaDe dessa skulle ha redovisatsom av program

för flera år sedan, flertalet medlemsländer har inte lämnatännumen
någon sådan redovisning.

De olika länderna

Belgien ofta överföraär EGEUzs regler i nationell lagstiftning.attsen
Domstolen har i antal fall fällt Belgien för ha genomfört överfö-ett att
ringen felaktigtpå eller ofullständigt Enligt kommissionenssätt.ett

det bl.a.är uppenbart Belgien inte tillämpar direktivetrapport att om
utsläpp farliga substanser till vatten.av

Danmark det land lyckatsär bäst med implementeringen. Detsom
bara fågelskyddsdirektivetär enligt kommissionen, inteännusom,

överförts i nationell lag. Den danska miljörörelsen sökte förmå kom-
missionen Danmark till EG-domstolen för brottatt ta MKB-mot
direktivet och fågelskyddsdirektivet i samband med det avgörande

Öresundsbron.beslutet Danmarks regering lyckades undgå ettom
sådant förfarande den kunde peka brobeslutetpå till-att attgenom
kommit stiftande särskild lag. MKB-direktivet nämligengörgenom av
undantag för projekt tillkommer särskild lag.som genom

Tyskland hade vid 1992utgången inte lyckats överföra endaettav
de direktivåtta det året aktuella för implementering. Deav som var

tyska myndigheterna hade inte heller följt domstolens utlåtanden i
fall därnågra förbundsrepubliken anmäla vilka åtgärderuppmanats

vidtagits med anledning grund- och ytvattendirektiven. Därtillsom av
kommer kommissionen under 1992 begärde domstolen skulleatt att

Tysklands misslyckandepröva med följa fâgelskyddsdirektivet.att
Ett problem med Tyskland har varitockså valt överföraatt attman

vissa direktiv cirkulär, vilket kommissionen integenom anser vara
tillräckligt rättsligt bindande. Tyskland tycks berett följaattnu vara
kommissionens uppmaning i denna del.

Tyskland har vidare haft problem med uppfylla badvatten-stora att
direktivet. tredjedelEn badplatserna vid kusten och tredjedelartvåav
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Därtilluppfyller inte kraven.landeti de inre delarnabaden avav
inte hunnitskälfall begripligaTyskland i flera av ännukommer att

formella kraven i de delstatema.uppfylla de östra
regleröverföramedGrekland tillhör de länder är att nyasom sena

väljer ofta ordagrantsker överi nationell lag, och så tanär attman
vissa fall inteGrekland iocksåKommissionen framhåller atttexten.

hanteringengäller bl.a.lagstiftningen.följer Detden avgemensamma
industri-åtgärdermiljöfarligt avfall liksomvanligt avfall och mot

KommissionenMKB-direktivet. konstate-tillämpningenolyckor och av
blivit bättrei inteluftföroreningsproblemen Atende akutaockså attrar

vidtasvilka åtgärder skainte anmältGrekland fortfarandeoch att som
1982.i oktobergjortsluftkvaliteten. skulle haför förbättra Dettaatt

Även tilldirektiven denmed överföraSpanien ligger efter att egna
vilket deKommissionen anmärker det pålagstiftningen. sättetmot

miljöfarligt avfall.överfört direktivetmyndigheternaspanska om
planer och pårapporteringenSpanien sköter inte ettprogramav

kommissionenfrån såvälpåpekandentillfredsställande sätt trots som
alltid deinteuppfyller dedomstolen. Och när presenterasprogram
Spanienföreligger bl.a.i direktiven. Klagomålkrav ställs mot attsom

uppfyller kravenintefågelskyddsdirektivet ochinte följer mot att man
vattenrening.på
Även överföra direktivsöktviss utsträckningFrankrike har i

förbätt-kommissionensenligtcirkulär. Frankrike har, rapport,genom
vissaavfallsdirektiven,badvatten- och ävenefterlevnadenrat omav

klagomålfårKommissionen många över-brister kvarstår. motta emot
dikningsärskiltgällerfågelskyddsdirektivet.trädelser Detta avav

landet.i delenvåtmarker den södra av
överföringofullständig eller felaktigKommissionen anmärker på av

Grundvattendirek-i Irland.fågelskyddsdirektivenavfalls- ochMKB-,
tagit ituinteIrland hartillräcklig grad, ochtivet tillämpas inte i ännu

avfall.miljöfarligtmed hanteringen av
detmedlemsländernaefter de övriga närItalien har länge släpat

förbättratsSituationen har någotöverföring EG-regler.gäller av
Community Lawinfört särskild laglandetatt som avsergenom en

överföringenemellertid påflera fall skerförenkla övertagandet. Iatt
vidareanmärkerKommissionen påuppfyller kraven.intesättett som

uppfyller direktiven.tillämpningen inte Deti praktiskaItalien denatt
direktivetdricksvattendirektivenochgäller bl.a. badvatten- samt om

miljöfarligt avfall.



sou 1994:7 Kapitel 6 105

Nederländerna sköter sig relativt väl det gällernär överföraatt
EGzs regler. Grundvattendirektivet dock,är redan nämnts,som en
känslig fråga, och Nederländerna har inte efterkommitännu domsto-
lens begäran det gåtttrots år sedan domenatt föll. Nederländernasex
har inte heller genomfört nödvändiga åtgärder med anledning fågel-av
skyddsdirektivet.

Portugal hade vid utgången 1992 inteännu överfört endaav ett av
de åtta direktiv skulle ha varit implementerade. Gränsvärden försom
luftkvalitet saknas fortfarande i den nationella lagstiftningen. Beträffan-
de tillämpningen direktiven kommissionensär summarisk.av rapport
Den konstaterar bara klagomålenatt Portugal gäller imot allastort sett
områden meni synnerhet avfallshantering, vattenföroreningar och brott

MKB-direktivet.mot
Kommissionen och Storbritannien tolkar MKB-direktivet olika.

Enligt kommissionens uppfattning förefallersom rimlig ska direktivet
tillämpas allapå berörda projekt från och med den dag 3.7. 1988 då
det skulle ha i kraft iträtt alla medlemsländer. Storbritannien vidhåller
emellertid uppfattningen tillämpningen bara skaatt projektavse som
beslutats efter det direktivet överförts i nationellatt lag även dettaom
skett med viss försening.

Domstolen har under de åren påvisat flerasenaste överträdelser av
EG-reglerna från Storbritanniens sida. Det gäller bl.a. dricksvatten-
och badvattendirektiven. Kommissionen har också anfört kritik mot
bristande tillämpning luftkvalitetsdirektivet beträffande kväveoxiderav

frågansamt utsläppatt förorenatta frånavser upp om vattenav en
i Cornwall. Antalet klagomål från allmänhetengruva Storbri-mot

tannien för överträdelser MKB-direktivet enligt kommissionen,är,av
fortsatt högt.

Luftföroreningar

Enligt kommissionen detär vanligt medlemsländerna bortseratt från
bestämmelserna i direktivet bästa tillgängliga teknik inteom som
medför omättliga kostnader 84360. Tolkningen direktivet tycksav
enligt variera i hög grad.rapporten Medlemsländerna har inte heller

till kommissionenrapporterat vilken policy tillämpas be-om som
träffande kravet på gradvis befintligaatt anläggningar till bästaanpassa
teknik. Situationen har inte förbättrats beträffande tillämpningen av
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partiklar,suspenderandeoch80779 SO,luftkvalitetsdirektiven om
förochplaneroch85203 NOK, attbly och82884 programomom

finnsdetområden saknas tyvärr,känsliga attrening i trotsförbättra
med-fleraharframställas. Dessutomskadekrav påklara avatt

utsläppenreduceraförnotifieratinte attlemsländema ännu program
förbränningsanlägg-i direktivetföreskrivsenligt vad storaomsom

88609.ningar

Kemikalier

för-Överföringen klassificering,direktivettilldel tillägg omav en
fortfarande trögt ävenkemikalier gårmärkningochpackning omav

otillfredsstäl-Situationen är ännuiakttas.förbättring kunnatviss mera
genetisktdirektivende tvåöverföringengällerdetlande när omav

1991oktoberhade90220,90219 ochorganismermodifierade som
inationell lagtillöverförtshar inteAsbestdirektivetdeadline.som

inteNederländernafastställtdomstolenDärtill kommerItalien. attatt
bestämmelser.direktivetsuppfyllaåtgärder förtillräckligavidtagit att

Vattenvård

EGEU:söverföringgällerdetinträttförbättring har närViss av
direktivetibestämmelsernaöverförtländer harsjubararegler, men
nationella90415.miljön Denmarinai denfarliga substanserom

ocksåharreglerEGEU:smedöverensstämmelselagstiftningens
särskiltgällerkvarstår. Dessaproblemmångaförbättrats, även om

alltid valtinte rättochåtgärderotillräckligavidtagitTyskland som
tillämp-praktiskanationell lag.överföring till Denform förjuridisk

önska.övrigtimycketningen lämnar att
samtligareduktionförbeslutatDanmark harBara avprogramom

dricksvattnetVad74464.direktiviförtecknade99 farliga substanser
be-resthaltermed för högaproblemet80778direktivbeträffar är av
deflertaletnågonsin iakutlikaoch nitratkämpningsmedel avsom

förekommer.jordbrukintensivtdärmedlemsländernainomområden
gällerförbättring detnärallmändockKommissionen noterar en

kravenuppfyllerbadvattendirektivet. Kustvattnenefterlevanden av
floder.insjöar ochbättre än
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Avfall

Av totalt 45 legala åtgärder kommissionen just vidtar motsom nu
medlemsländerna inom avfallsområdet fyra utebliven överföringavser
till nationell lag, fem bristande överensstämmelse med EGEU:s regler
och 36 felaktig eller ofullständig tillämpning. Bland fallen med sen
överföring ñnns 1978 direktivårs titandioxid och direktiv frånettom
1986 avloppsslam.om

Medlemsländema uppfyller inte kraven redovisapå mångaatt av
de krävs i de olika direktiven.rapporter förekommerDet mångasom
klagomål avfall tillåts förorenamot att och dricksvattenytvatten
liksom dålig skötsel avfallstipparmot och problem med illegalav
avfallsdeponering.

Naturvård

Den bristfälliga implementeringen fågelskyddsdirektivet har redanav
redovisats. Den praktiska tillämpningen habitatdirektivet skyddav av
biotoper går ochtrögt det ñnns akut behov samordna deett attav
aktiviteter tillkommer med stöd redan existerande lagstiftning.som av

De många klagomålen

Den ökande mängden klagomål ländernas efterlevnadav som avser av
miljölagstiftningen kan, enligt kommissionen, härledas till att:

förhållandet hälften medlemsländerna saknaratt verkligav en-
miljöpolitik,
den ökande medvetenheten bland medborgarna behovet attom- av
skydda miljön,
bristen på strukturer för kontroll efterlevnaden sådana ñnnsav-
bara i fem medlemsländer,
de begränsade möjligheterna för enskilda individer klaga hosatt-
nationella domstolar.

sin beskrivningI problemet kommissionensäger medlemsländer-av att
inte alltid tycks medveta direktiven rättsligt bindan-ärna attvara om

de. I praktiken uppfattas direktiven ofta bara rekommendatio-som
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inteegentlig bättringocksåKommissionen klagar på någonner. att
förrasedan denägt rapporten.rum

Kommissionens åtgärder

klagomålinkomnaanledning äråtgärd medKommissionens första av
169artikel brev.s.k.medlemslandettill det berördasända brevatt

samhällsområden.fall avseende alla1992 i 1210skedde underSå
Kommissio-proceedings.infringementengelska förkallasDetta på

frånundersökning inomfas sin åriförsöker klara denna attettavnen
överträdelse.eventuellblivit uppmärksammadeller påden upptäckt en

kommissio-sig besvaramånadermedlemslandet påNormalt får två att
brev.nens

antingeninomkommissionen årfall beslutarde flestaI attett
reasonedyttrandes.k. motiveratsändafallet elleravsluta att ett

allayttranden248 sådanakommissionen1992 sändeopinion. Under
åtgärd kanmedlemsländerna.till Somsamhällsområden yttersta

1992skeddeEGEU-domstolen.fallen till Dettakommissionen hänföra
ochyttrandenalltid motiveradeoffentliggörKommissioneni 64 fall.

med-berördadedomstolen i syfte påanmälningar till sättaatt press
massmediatillredovisas däremot bara169 brevArtikellemsländerna.

domstolen ellerutslag ii fråga följamedlemslandeti fall där vägrar ett
lag.regel i nationellinte alls överfört gemensamen

betydelsenpraktiskaVilken denär

överfö-vad dendra definitiva slutsatserDet svårt någraär att senaom
förbetyderöverträdelsernaderingen till nationell lag och många

för-påtagligtimplementeringendåligadenmiljön. Uppenbart är att
ochkvantitativtdetEGEU:s miljöpolitik, svårtär attmensvagar

miljö-olikauppfyllandetpåverkarfastställa hur bristernakvalitativt av
mål.

och detsvårighet konstateras ärsigsak låter dockEn attutan
skydddirektiv tillväsentligtsaktfärdighet i alltmedlemsländernas rör
l30s.stödmiljön medden antagnaoch artyttrenaturen avav

l00a sköterbestämmelser artImplementeringen varurelateradeav
deanledning säkert ärbetydligt bättre. En ärmedlemsländerna att

inom dessabestämmelserbehållaförhindrade införa elleratt egna



KapitelSOU 1994:7 6 109

totalharmoniserade områden. finnsDet alltså stark kommersiellen
drivkraft sköta implementeringen. också påtagligt hurDet äratt
Sverige mycket snabbt och i vissa fall långt före ikraftträ-EES-avtalets
dande sin lagstiftning till EGEU:s regler varuområdet.påanpassat

Sveriges implementering EGEU-reglerav

Sverige har med anledning EES-avtalet genomfört rad föränd-av en
ringar regelverket inom miljöområdet. förändringar finnsDessaav
redovisade i regeringens EES-proposition och dess bilaga 13 isamt

Ändringarproposition 199293:60 i miljöskyddslagen ocksåsem.m.
kapitel 5.

Staffan Westerlund, professor i miljörätt och i utredningen,expert
har i promemoria Westerlund, 1993 ifrågasatt Sverige till allaen om
delar befintlig eller lagstiftning kan uppfylla desägasgenom ny
direktiv omfattas EES-avtalet. Westerlund påpekar bl.a. attsom av
flera direktiv tillstånd till viss miljöfarlig verksamhet skaattanger

tidsbegränsade och kunna upphävas i sin helhet. I grundvattendi-vara
rektivet vissa tillstånd endast får meddelas fört.ex. attanges en
begränsad tidsperiod och skall minst fjärdeomprövas årvart
8086EES. svenska miljöskyddslagenDen ML saknar emellertid
bestämmelser möjliggör sådan omprövning. Tillstånd enligtsom en
ML gäller i princip för evigt. Miljödepartementet dennaattanger
fråga kommer lösas i samband med förslaget miljöbalkatt att om en
föreläggs riksdagen under första hälften 1994.av

Westerlund också frågan Sverige kan uppfyllatar upp om anses
kraven i de olika luftkvalitetsdirektiven. Direktiven föreskriver vissen
lägsta luftkvalitet och medlemsländerna skyldiga tilläratt attanger se

resultatet För klarauppnås. detta behöver rättsverkningar knytasatt att
till gränsvärdenakvalitetsnormema. Medlemsländerna också skyldi-är

viss tid efter genomförandet direktivet redovisa sinaatt senastga av
planer för förbättring luftkvaliteten där behövs.så Fråganen av om
hur snabbt EFTA-ländema redovisaska sådana planer har inte fast-
ställts i EES-avtalet. de inteAtt kan skyldiga det innangöraattvara

Åavtalet i kraft förefallerträtt klart. sidanandra kan de inte heller
rimligen särskiltvänta länge efter det avtalet vunnit laga kraft medatt

redovisa sina åtgärder.att
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direktivenöverföra aktuellaSverige har valt deatt en nygenomnu
inte fårlufteni hälsoskyddslagen.bestämmelse Där att varaanges

skaframgår direktiven och kommunerna mätavadsämre än attsom av
anledning misstänkahaluftkvaliteten i områden där kan attman

nyligen fastställtharöverskrids. Naturvårdsverketgränsvärdena
svaveldioxid,tidigare riktvärden förföreskrifter innebär våraattsom

juridiskt bindan-och blirkväveoxider till gränsvärdenoch döpssot om
eftersomgjort invändningar,har Kommunförbundetde. dettaMot man

lagfästa värdenutnyttjat tillfälletNaturvårdsverket attatt somanser
direktiv.obligatoriska i EG:s Detväsentlig längre de kravengår än

riktvärdenanämligen svenska tidigare väsent-hör till saken de äratt
ligt EG:s gränsvärden.strängare än

tillform rättsverkanemellertid inte knutitSverige har någon av
dömahar alltöverskrids och detsituationer där gränsvärdena attav

finns därmedgjort.nuvarande EG-länderna Detinte heller denågot av
föroreningarförsämra luftkvaliteteninget formellt hinder att genom

ocksåWesterlund framhållerfasta rörliga.från källor eller attnya
genomföran-särskilda åtgärderknytaSverige inte beslutat någraatt

direktiven.till överföringendeinstrument av
nivånationellanföra de planerkan dock pådetMot attsenare man

partiklar,nedskärning utsläppenför successivfinns sot,avavsom en
genomförandeinstrument. Detformkväveoxiderbly och utgör aven

tillräckligagenomförda åtgärdernade redanockså uppenbart ärär att
Beträffandeocksåmed sannolikhetmed avseende bly ochpå sot.stor

kväveoxiderdet gällerpartiklar situationen oklar, och närär mera
deti storstäderna. Häröverskrids gränsvärdet del ärpå gatunäteten av

kombinationgenomförandet säkrasalltså rimligt kräva attatt genom en
säkerställtinteåtgärder. kannationella och lokala Detta sägas varaav

Å desidan har ingethittills vidtagits. andraåtgärderde avsomgenom
långtgåendeheller vidtagit dennuvarande medlemsländerna typen av

för domstolenshittills inte blivit föremåldenna brist haråtgärder, och
missnöjd medkommissionenframgåttprövning. Som redan är att

rekom-direktivenutsträckning betraktarmedlemsländerna i hög som
harregler. Och denrättsligt bindandemendationer än uppen-snarare

förmedlemsländerenskildainte haft kraft föra talanbarligen att mot
kommaframhåller kanunderlåtelse Westerlundden atttyp somav

luftkvalitetsdirektiven.Sveriges implementeringinträffa beträffande av
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Avslutning

Det uppenbartär det finns mycket omfattande brister i med-att
lemsländemas implementering den lagstiftningen.av gemensamma
Miljödirektoratets chefsjurist, Ludwig 1992,Krämer detattmenar
bl.a. beror på medlemsländerna de reglernaatt ser gemensamma som
importerad lagstiftning i flestade de fall antagits i enhällig-trots att
het. Det vanligt medlemsländernaär minsta möjliga i syftegöratt att
uppfylla kraven. framhållerKrämer också den nationella implemen-att
teringen ofta lämnas helt till statstjänstemånnen och de nationellaatt
parlamenten i ringa grad deltar i diskussionen hur överföringen tillom
nationell lag ska till.gå Därmed blir inte dessa frågor föremål för

offentlignågon debatt.
Krämer lägger del skulden för misslyckandena kommissio-påen av

gäller framförDet allt bristen uppföljningpå och kontroll. Be-nen.
träffande direktiv ingamånga har uppföljningsmöten ordnats och
personalbrist förhindrar kommissionen systematisktpå sättatt ett

efterlevnaden.övervaka
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EGEU-ländemaiMiljöpolitiken7

kandidatländemaoch

enskildademellanskillnaderfinns detmiljöpolitiskt hänseendeI stora
beskrivningkortfattadkapiteldettaEGEU-ländema. l avger en

de vidmedlemsländernanuvarandeställning i demiljöfrågomas samt
beskrivning baseraskandidatländema. VåraktuellaSverigesidan av
information från demiljövårdsplaner ochofficiellaländernaspå annan

diskussionmedavslutasmiljödepartement. Detländernasberörda en
utveck-miljöpolitiskabetydelse för denvilka faktorer ärsom avom

lingen.
itendenserfångaambitionernaredovisning börVår atttrots upp

ifrån säkertlångtögonblicksbild. Det är atttiden något ensom avses
10 sedan10 För årdensamma år.situationen kommer att varomvara

ochåterhållsam,ganskafortfarandemiljöpolitikentyskaden vem
skullesammanhang90-talet ibörjan någraikunde då Norgeatt avana

habilden10 kanländer ytterligare årOmbromsandetillhöra gruppen
klarsigi dagoch det svårt göraytterligare, ärförändrats att en

ledandeintakan kommadåvilka länderuppfattning attsomom
olika sakfrågor.positioner i

inte haft tid ochutredningenunderstrykas attbörDet att resurser
iförhållandenamiljöpolitiskastudie devetenskapliggenomföra aven

såledeskanföreliggande ettolika länder. Den texten somsesmera
beskrivning läget.journalistisktillförsök aven

iMiljöproblemen Västeuropa

ochövergödningförsurning,problem medharNordvästeuropa stora
börjadeskogsskadornaAlltsedanmarknärahalterhöga ozon.av
förore-medoch sambanden1980-taleti börjani Tysklandmärkas av
tillrättavidtagits för kommaåtgärderhar radklarnade,ningarna atten

betydligt,minskats utgörharSvavelutsläppenmed problemen. men
frånoch kolvätenkväveföreningarproblem. Utsläppfortfarande ett av

Försurning,problem.alltjämtindustrintrafiken och utgör stortett
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vattenförorcningar, marknära och avfallsproblem och kemikalierozon
Österrike,frågor iär länderstora Schweiz, Tyskland och Neder-som

länderna.
Metaller fortfarandeär problem, nedfallet luftburnaävenett om av

metaller över Västeuropa i halverats de 20 åren. Destort sett senaste
mångdema industri- och hushållsavfallstora volym-utgör ett stort

problem i de tätbefolkade länderna och upphov till läckageger av
tungmetaller och giftiga organiska ämnen.

Av kvävenedfallet i nordvästra kommerEuropa ungefär hälften från
jordbrukets ammoniakutsläpp, och vardera fjärdedel från trafikenen
respektive energiproduktionen. I Nederländerna det intensiva jord-är
bruket den främsta källan till problemen, och överproduktionen av
stallgödsel ammoniakbelastningengör arealenhet till den högsta iper
Europa. Också i Danmark övergödningär mark och hav till följdav

det intensiva jordbruket det föroreningsproblemet.störstaav
Länderna i Sydeuropa har miljöproblem delvisärsom av en annan

karaktär våra. harän De problem med jorderosion, skogsbränder,
vattenbrist turism överexploaterade områden.samt Andra problemav

luftföroreningarär i storstäderna och marknära Större delenozon. av
Sydeuropa väsentligt mindre försurningskänsligär de flestaän om-
rådena i Mellan- och Nordeuropa.

finnsDet mycket litet kvar ursprunglig i flestaEuropa. Denaturav
biotoper påverkadeär människan. För klara målsättningenattav om

bevara den biologiska mångfalden krävsatt restriktioner i markut-
nyttjandet minskning föroreningardesamt förändrar deen av som
biokemiska betingelsema. Problemen och frågeställningarna skiftar
mellan olika delar Europa. Markawattning och utdikning våt-av av
marker dockutgör problem i flestade länder.ett

Miljöpolitiken i dag

Tre länder har under de 10 ofta bildatåren förtrupp isenaste en
miljöpolitiska sammanhang inom EG. Det Tyskland, Nederländernaår
och Danmark. Nederländerna har detaljerad plan minstt.ex. ären som
lika ambitiös det svenska naturvårdsverkets kvalitetsmål ochsom
aktionsplaner. Tyskland har under alltmerår intagit rollensenare som
det pådrivande landet och har i kraftmest sin storlek och ekono-av

Ävenmiska styrka betydelse för hela EG.stor Danmark har i flera
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flesta sammanhangi demiljöpolitik och tillhörambitiösavseenden en
pådrivande länder.gruppen av

Landetsmiljöpolitik.återhållsamförtFrankrike har länge en mera
Tysklandsallvarligamindre äni flera avseendenmiljöproblem äregna

outvecklad.förhållandevismiljörörelsenochBeneluxländernas, äroch
proñl.intagit lågocksåproblempåtagligaBelgien har trots enmera

Belgien kanFrankrike ochemellertid teckenñnns påDet att varanu
gällerinställning.offensiv Detfrågor intai delberedda att meraenen

ochstorstädernailuftföroreningarnaavfallsproblemen,framför allt
grundvatten.med förorenatproblemen

ganskaLandet harmellanställning.Italien intar något enav en
efterlevnadenmedproblemmycketmiljöpolitik ochoutvecklad stora

Kärnkraf-miljöregler.EGEU:slagstiftningendensåväl somegnaav
landet harintensiv debatt, ochförvarit föremålfrågaärten ensomen

ganskapositiva hållning. Trotstidigaresinomprövat svagennu
aktivtländerItalien inte denmiljöpolitik tillhörinhemsk somgrupp av

miljöpolitiken.bromsa densöker gemensamma
ochvästliga vindarochhavsströmmarStorbritannien är gynnat av

luftföroreningar. Dettabåde ochdärför nettoexportörär vatten-aven
avvisandeofta intarStorbritannientill varförorsakernaär enen av

ochtill luftutsläppåtgärderlångtgåendetill förslaghållning motom
oftaidelogiska skäl motsätterbritternaDärtill kommer attvatten. av

utvidgas.lagstiftning Internt ärinstitutioner ochsig gemenskapensatt
dock i alltfrågor,stadsplanering väsent-landskapsskydd och stora som

kompetensområde.ligt ligger utanför EG:s
PortugalGrekland,Spanien,medlemsländerna,fyra fattigasteDe

utformandetkraft vidtillbakahållandeocksåoch Irland, utgör aven
i allmän-delvis deåtminstone påmiljöpolitik. berorEGEU:s Det att
ländernamiljöproblemallvarligadrabbas likahunnithet inte somav

själv-inkomstnivå påverkarförhållandevis lågaNordeuropa.i Deras
Maastricht medi gåbetalningsviljan. Förpolitiskafallet också den att

kvalificeradmedartikel 130s skai miljöfrågor avgörasbeslutpå att
ekonomiskIrlandGrekland ochPortugal,Spanien,majoritet krävde

utjämningsfondenshälftendärfördetkompensation, och är avsom ca
länderna.i de fyramiljöinvesteringartillska användasmedel
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Kandidatländerna

Finland landär miljöproblemett i hög grad påminner Sveri-vars om
viktigEn skillnad dockär Finland i högreges. grad berörsatt av

utsläppen på Kolahalvön, i Karelen, Szt Petersburg och Estland. Den
finska miljöpolitiken kan karaktäriseras ganska progressivsom men
mindre heltäckande denän svenska. Finland hari konventionssamman-
hang ofta ställt sig depå pådrivande ländernas sida inte ageratmen
lika offensivt Nederländerna, Tysklandt.ex. och Sverige. Densom
djupa ekonomiska krisen kan under de närmaste åren komma verkaatt
återhållande Finlandspå vilja i internationella sammanhangatt accepte-

långtgående åtaganden.ra mera
Den norska miljöpolitiken påminner i många avseenden denom

svenska. Exempel dettapå satsningenär på avsvavling och den omfat-
tande användningen ekonomiska styrmedel. Norge har emellertidav
i vissa avseenden befunnit sig efter Exempelsteget sådanapåoss.
skillnader främstär den förhållandevis låga ambitionsnivån inom
vattenvården, åtminstone delvis beror på Norge kunnat utnyttjasom att
sina öppna kuster. Norge har många likheter i kemikaliearbetettrots-

inte heller ägnat uppmärksamhet bekämpningsmedelsamma- som
Sverige. Den norska användningen hektar ungefärär dubbelt såper

den svenska.stor Norge har under de tillsom två vidårensenaste tre
tillfällennågra sällat sig till bromsande länder. Det gällergruppen av

frågor inom Pariskonventionen och Genevekonventionen långvägaom
gränsöverskridande luftföroreningar.

Österrike har under trycket försurning, höga ozonhalter ochav
skogsdöd under år utvecklat förhållandevis radikal miljöpo-senare en
litik. Landet har minskat svavelutsläppent.ex. med 75 sedanprocent
1980 och beslutat minska kväveoxid- och kolväteutsläppen med 70

till 2006år i relation tillprocent utsläppen 1985 respektive 1988. I
Österrikedet internationella samarbetet intar dock ofta ställningen

liknande Finlands. Man stödjer pådrivande ländergruppen tarav men
sällan initiativ.mera egna

Partners i försurningsfrågan

Det är betydelse för Sverigestor hitta i för viktigaav att partners oss
frågor försurning och Övergödning. Vi har särskiltsom granskat
förutsättningarna för Sverige bland de nuvarande medlemsländernaatt
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i för-samverkavi kanvilkamedfinna länderkandidatländernaoch
surningsfrågan.

antagit1980-taletbörjan proto-har sedanGenevekonventionen av
lättaochNOXkväveoxidersvavel,utsläppentäckerkoll avsom

före-ochhandläggareregeringenssvenskaVOC. Denkolväten en
hållföljt arbetet på närai årmångamiljörörelsen somförträdare ger

konventionen.inomagerandeolikabild delikartad parternasaven
Tysklandframhållerpassivt ochdeltagandeEG:sbetecknarBåda som

pådrivandeSverigemedtillsammansde mestNederländernaoch som
Österrike mindrestödjandebetecknasFinlandochländerna. mensom

i dennaDanmarkvill placera ävenMiljörörelsensaktiva. representant
lämnatiDanmark setttjänstemännen stortmedan attmenargrupp,
höstenDanmarktillhänvisarländer. Honpådrivande attgruppen av

kostnadsef-förbördansin delvillefullt1993 inte acceptera enut av
förhandlingarna nyttsvavelutsläppen ettreduceringfektiv omav

svavelprotokoll.
tillgängligabästainförandekravet påmotarbetatharNorge av

ochNO,långtgående krav påmedproblemteknik svavel, har mera
reduktion ECE-kostnadseffektivstödjer kraven påVOC avenmen

svavelutsläpp.ländernas
aktivtBelgien bedömsochIrlandSpanien,Storbritannien, vara

svavelförhandlingarnaiFrankrike bromsarbromsande. men var
Grek-Italien,tillkomst.VOC-protokolletsmedsambandpådrivande i

passiva.betecknasLuxemburgPortugal ochland, som
såledesbestårpåhand kan hoppasi förstaSverigeDen somgrupp

Österrike möjligenochFinlandTyskland, samtNederländerna,av
dockframhållerföreträdare attMiljörörelsensSchweiz.ochNorge

återföreningensedannågotförsvagatspådrivande rollTysklands
Östtyskland, Finlandbefararhanochi f.d. attproblemupptaget av

miljöfrå-prioriterakommaekonomiska krisen kanföljd den atttill av
frågatambassadernasvenskavia deutredningenlägre. Närgorna

det baraprioriteringarderasi EG-ländernamiljödepartementen varom
priori-högtförsurningennämndeNederländerna spontant ensomsom

terad fråga.
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Effekter långsiktig betydelseav

finnsDet antal förhållanden harett potentiell betydelse för olikasom
länders långsiktiga ställningstaganden i miljöfrågor och därmed för
EU:s beslut. Bland de viktigaste märks:

Befolkningstäthet
Markens och ekosystemens känslighet tillgången recipienterpåsamt

äringsstrukturN
Landets ekonomiska förutsättningar
Medborgarnas miljöintresse

förekommerDet skillnader mellan länderna istora samtliga dessa fem
avseenden och institutionella och kulturella skillnader kan också spela
viss roll.

Länder med hög befolkningstäthet och begränsad förmåga hos
recipientema absorbera emissionerna kan förväntasatt tillhöra dem

långsiktigt kommer pådrivande. Detta gälleratt naturligtvissom vara
särskilt det inom landet finns tradition intresse för miljönom en av
och hög betalningsförmåga.en

Länder med naturgeograñska förutsättningar kanmera gynnsamma
å andra sidan förmodas tillhöra dem vill försiktigtgå fram.som mera
Parametrar betydelse tillgångär till jord- och bergartert.ex. medav
hög alkalinitet buffringsförmåga försurning och tillgång tillmot

havsrecipienteröppna med strömförhållanden. Med tankegynnsamma
på den förhärskande vindriktningenatt i del Europa ärstoren av
västlig, har också det enskilda landets geografiska placering betydelse
för dess ställningstaganden.

Näringsstrukturen har också betydelse för ländernas ställnings-stor
taganden. Länder med hög andel energikrävande industri kan t.ex.
tänkas känsliga för långtgående krav minskadepå utsläppvara mera

svavel och koldioxid jämfört med länder nettoimportörerärav som av
energikrävande råvaror och halvfabrikat. Länder baserarsom en
betydande del sin energianvändning brunkolpå och stenkol frånav

fyndigheter Ävenkan förmodas särskilt försiktiga. före-egna vara
komsten starka och ekonomiskt betydelsefulla kemiföretag ellerav
biltillverkare kan tänkas påverka de politiska besluten i för miljön
negativ riktning. Lantbrukarna är påtryckningsgrupp i fleratungen
länder.
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bromsare ärvaritStorbritannien har t.ex.:skäl tillViktiga att en

markdel hartillWalesSkottland ochinte storEngland menatt-
buffringsförmågamed hög

luftföroreningarallalandet nettoexportörär typeratt avav-
strömmar-ochkusterförhållandevishar öppnalandet gynnas avatt-

Nordsjöniriktningnas
Englandi delarsysselsättningenförbetydelsekolindustrins avstora-

inblandningsig EG:stradition motsättahar attatt avenman-
utsläppenfrågorandra änmiljöpolitiken betonarnationelladenatt-

vattenföroreningar.luft- ochgränsöverskridandeav

ochomständigheterliknandedelvisIrland harochPortugalSpanien,
fattiga länder.relativtdessutom Europastillhör sett

Österrike, FinlandochNorgeBelgien,Nederländerna,Tyskland,
kvävemättnad, högaförsurning,Sveriges,liknarproblemhar t.ex.som

blockdettadetförmoda ärkanskogsdöd. Manozonhalter och att som
med långvägahari frågorpådrivandelångsiktigt kommer att somvara

dessaflertaletIluftföroreningar göra.gränsöverskridandeoch att av
relativtbetalningsförmåganoch stor.starktmiljöintressetländer är

föreningarorganiskapersistentatungmetaller,avfall,Beträffande
tättbefolkadedetroligtdetgrundvattennitrat i är attochPOC

långtgående begräns-intresseradeblikommerländerna att avmera
Tysk-pådrivarePotentiella äri dag.demflertalet ärningar vadän av

Österrike, också Dan-BelgienochNederländernaSchweiz,land, men
FrankrikeocksåkanskesiktNorditalien. PåStorbritannien ochmark,

viljatiden gåmedavseendeni dessaländer kandelSpanien. Enoch
motiverat. Det ärtyckapolitiker kan t.ex.Sverigesvadlängre än vara

avfall medvolymenreduceraförintressetdettroligt att avstoraatt
medarbeteintensivtminst lika attföljastiden kommer ettatt av

m.m..POCmetaller,avfalltoxisktinslagetreducera av

ställningMiljörörelsens

ställ-miljöfrågornastecken påstyrka kanMiljörörelsens ettsomses
iinom EUmiljöorganisationernaallmänheten. De störstaning hos

Nederländerna.Danmark ochfinns ibefolkningenproportion till
förhållandevisÄven miljörörelsen ärbrittiskaoch dentyskaden
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starka, och miljöorganisationerna i Italien har tillvuxit snabbt under
år. övrigaI länder miljörörelsenär eller mycketsenare Isvag svag.

de övriga kandidatländema har miljörörelsen stark ställning i Norgeen
Österrike.och växande betydelse ien

Företagens agerande

framtidaDen situationen miljöområdetpå påverkas också före-av
agerande. Vi tänkertagens dels på deras inställning lobbyistersom

idéer och lagförslagmot också deraspå roll aktörernya påmen som
marknaden. Det har under blivitår allt vanligt företagattsenare mera
i Västeuropa sökt utnyttja allmänhetens intresse för vissa miljöfrågor
i syfte skapa nischer för miljövänligaatt produkter. Officiella och
inofficiella för positiv miljömärkningsystem fasta detta för-påtar
hållande och de progressiva företagen tillgång till former förger nya
marknadsföring. Inom begränsade marknaden har trycketsegment av
från allmänheten institutionellaoch uppköpare kommuner, landsting
och företag varit så starkt del företag vidtagit betydligtatt en mera
långtgående åtgärder vad politikernaän begärt dem. Efterfrågan påav
klorfritt i fleraär länder exempel denpå saken.ettpapper

Om allmänhetens intresse och betalningsvilja visar sig överstiga
politikernas, kan marknadens makt visa sig dynamiskvara en mera
kraft politiken.än Man bör i det sammanhanget det kannotera att vara
tillräckligt det finns minoritetatt kanskepå 10-30en procent av
konsumenterna intresseradeär för de produkterna skaattsom nya
komma fram. När marknaden på detta väl dokumenteratsätt det äratt
möjligt till rimlig kostnad produceraatt miljövänliga blirmera varor,
det lättare för politikerna ställa krav på de övriga företagen.att Det är
dock knappast troligt marknadskrafterna dettaatt på kommersätt att
förmå lösa mindreänatt del miljöproblemen. Receptetmer en av
fungerar i första hand i sammanhang där merkostnaden blir litennog
eller måttlig och där inte begär konsumenterna i grunden skaattman
förändra sitt beteende. Det blir väsentligt svårare den vägenatt t.ex.
förändra tendensen ökat resande och allt längremot godstransporter.
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Öst-8 Miljöfrågorna i Central- och

europa

Miljötillståndet

miljösitua-förändringen i gjort kunskapenpolitiska harDen öst att om
fullständig bildfortfarande fåtionen har ökat. Det svårt överär att en

bristfälligasituationen, råder inget tvivel det under dendet attmen om
i formstatistiken döljer sig problem påverkan på naturenenorma av

exempelvisoch människors hälsa. Allt dock inte elände. Polen harär
föroreningarpraktiskt opåverkadelandområden är tagetstora avsom

ÖsttysklandTjeckiska Republiken och f.d. haroch Polen, samman-
mångfald Tyskland har.rikare biologisk vad västraäntaget en

tillgångar kol,östeuropeiska länderna harcentral- och påDe stora
energiförsörjningl.fått dominerande i derasdärmed roll Brun-som en

energiinnehåll ochkol, i omfattning, har lågtanvänts stor gersom
kväveföreningar, koldioxidsvavelföreningar, aska,höga utsläpp av

industriproduktion.vid förbränning i kraftverk elleroch tungmetaller
föråldrad teknik ochEnergieffektiviteten dessutom ofta lågär p. g.a.

ochprimitiv. Polen, Tjeckienreningen utsläppen många gångerärav
Slovakien tillhör svavelförorenare.Europas största

tillhuvudsakliga miljöbetingade orsakenLuftföroreningar denär
hälsoproblem mindreRelativt vattenföroreningar i allmänhetharsett

gällerdirekt miljöhot dåligt dokumenterathälsopåverkan. Ett ärsom
toxiska avfallet. Giftavfall inte akut hälsoproblem,det tycks någotvara

framtida risker inte uteslutas.kanäven om
ochtill via luften utsläpp metallerKällor hälsopåverkan är av

dålig stadsluftgiftiga organiska från punktkällor,ämnen attgenom

l ienergitillförseln i Tjeckoslovakien, 71%1989 stod kol för 55% av
n 1991, miljö,76% i Polen. Källa: Salay, OsteuropasÖsttyskland och

framtidsutsikter. Naturia.problem och

2 för miljöhandlingsprogrammet förEnligt det förberedande arbetet
1993.inför LuzernkonferensenCentral- och Osteuropa
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lågkvalitativt ökandekol används vid bostadsuppvärmning densamt
trañken.

Hälsoproblem kilometers radie från utsläppskällorna berorpå någon
framför allt utsläpp organiska frånmetaller ochpå ämnen storaav
industrianläggningar teknologi. koncentratio-med gammal högstaDe

finns i industrier.städerna och i närområden till kraftverk ochnerna
Vissa koksverk ligger ibland till inne i totalaoch med städerna. Det
antalet anläggningar minskar alltefter-dock begränsat, och antaletär

anläggningar effektergamla läggs ned. Indirekta utsläppen ärsom av
deposition giftiga i blandtungmetaller och andra ämnen annatav
jordbruksmark och lekplatser. allvarligt problem i vissaDettapå är ett
områden existerande eller nedlagda anläggningar, där mycketrunt
höga kadmium effekt omfattandehalter denEnuppmätts.av annan av
förbränningen bidrag till växthuseffekten.kol dessärav

När det gäller utsläpp påverkar område någonnågot störreettsom
mils radie, svaveldioxidberor dessa framför allt utsläpp ochpå av
partiklar från bostadsuppvärmning trafiken i städerna.och ibland

Regionala långväga luftföroreningar gällereller transporter av
framför allt svavel. Utsläppen svavel kommer framför allt frånav
elkraftindustrin, bostadsuppvärmningen tycksockså bidrar. Detmen
inte skillnad i mellan utsläpp från höganågon transportmönstervara
och låga skorstenar. Marknära föroreningsproblemoch kväve ärozon

inte kartlagts i utsträckning. därför intenämnvärdännu Det gårsom
påtagligautesluta de kan problem.utgöraatt att

Vissa bergsområden i Republiken,gränsområdet mellan Tjeckiska
Polen och buffringskapacitet i områden denTyskland har låg och med
högsta depositionen överskrids kritiska iblandde belastningsgränserna
5 till 10 försurningen omfattandedessa områden har lett tillgånger. I
skogsdöd. Försurningens utbredning omfattning dåligtoch är annars

Östeuropa.i ikartlagd östeuropeiska länderna påverkarDe stor
utsträckning varandra sina utsläpp svavel. Andra områdengenom av

Österrike,påverkas Tyskland, f.d. Sovjet och deär västrasom nor-
diska länderna.

grundläggande i och centraleuropeiskaEtt problem de öst-annat
länderna förorening vattentillgångarna. Brist användbartpåär av
grundvatten har till dricksvattenbehovet ilett stället täckasmåsteatt

vilket ofta för föroreningar.ärytvatten, utsattgenom mer
Kolbrytningen till miljöproblem i form läckandeupphovger av

avfallslager och grundvattenföroreningar. salthaltigtStora mängder
spillvatten förorenar floder andraoch ochpumpas upp gruvornaur
vattendrag.
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industrier reningsanläggningar och släpper iMånga saknar egna
stället avloppsvatten reningsverken,de kommunalaut somgenom

i undantagsfall föroreningarna.endast kan de svårbehandlade Derena
dåligtreningsverk finns ofta överbelastade ochdessutomärsom

släppasunderhållna. Polen beräknas tredjedel avloppsvattnetI en av
Nitratläckage från problem i vissajordbruket utgörut orenat. stora
Befolkningen Tjeckienområden. landsbygden i Polen ochpå t.ex.

berörs höga nitrathalter i brunnarna.av
Öst- och förs mängder närsalter ochFrån Centraleuropa enorma

Östersjön.farliga i floden Wisla torde föraEnbartämnen ut ut mer
Östersjön nordisktnäringsämnen vad får från enskiltnågotän ta emot

land.
Andra miljöproblem i regioner osäkerheten med kärn-dessa är

kraftshanteringen. Ukraina, Litauen f.d. Tjeckoslova-Ryssland, och
kien, utnyttjar till del kärnkraft i sin industriproduktion. Mångastor

Öst-miljöproblemen i kan relateras till militäroch Centraleuropaav
börjadeproduktion och aktivitet. sovjetarmén för sedanNär årett par

sig tillbaka från östeuropeiska länderna uppdagades mängddra de en
miljöskador i form exempelvis avfall förorenat grundvatten.ellerav
Uppgifterna avfallshanteringländernas utgörär sparsamma, menom
helt allvarligt problem.säkert ett

omfattande miljöproblem.baltiska har också DeDe tre staterna
luftföroreningar sker i nordöstra Estland. Kraft-utsläppenstörsta av

oljeskiffer, vilketverken i använder orsakar utsläpp svavelNarva av
vattenföroreningarvid förbränningen och vid brytningen. Vattenförore-

problem.ningar allvarligt Industrin, hushållen och jord-är ett annat
bruken släpper föroreningar och behovet avlopps-mängderut stora av
rening i de länderna. utsläppskällanStörsta Kaunas,är ärstort tre
Litauens kommunal avloppsrening.stad, helt saknarnäst största som
Andra kärnkraften; dels osäkerhetenproblem hänger medsamman

radioaktivtmed kärnkraftverket Ignalinai Litauen, hanteringendels av
avfall.

utvecklingenFaktorer kan komma påverka påattsom

miljöområdet

avsnitt bygger förre miljöråd vid ambas-Detta analyspå vårten som
material frånsaden i har gjort, och i sin bygger ochBonn tursom

intervjuer med för miljöministerier, industriministerier,representanter
kraftverk, industrier,lokala miljöorgan, konsultföretag, ambassader,
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Östtyskland,fonder och Världsbanken i f.d. Polen och den Tjeckiska
Republiken.

Vi inriktahar valt påverkan gränsöverskridandepåatt oss av
föroreningar därförpå luft och Avsnittet behandlar inte andravatten.
viktiga frågor exempelvis avfall, sanering förorenaderörsom av
områden, grundvattenföroreningar och naturvård.

det gäller miljöfrågomasNär betydelse i dessa länder det betyd-är
ligt svårare bedömning enbart utifrån regeringarnas uttaladegöraatt en
politiska prioriteringar. Omsorg miljön tycks ligga relativt långtom

den politiskaned på dagordningen jämfört med frågor exempelvissom
sysselsättning. kan enligt bedömaren komma kompenserasDetta att av

viktiga drivkrafter, viljan tillrättaden politiska kommaatt tre samt att
med hälsoproblemen vilket bedöms tillräckligt viktigt i sig för attvara
få politisk uppmärksamhet, leder till ökat tryck för minskaatt ut-
släppen från de föroreningskällorna. finns dock viktigastörsta Det
skillnader det gäller faktorers tilldessa påverkan utsläpp luftnär på
respektive det gäller luft följande drivkrafterNär väntasvatten. tre ge

påverkan:störst

Makroekonomiska faktorer, sammanhänger med strukturom-som
vandlingen, bedöms viktigaste drivkraften.den Minskade sub-vara
ventioner och kol förutsättningen för kostnadsriktig pris-ärav en
sättning, liksom möjligheten för kraftföretag priser täckeratt ta ut som
kostnader för investeringar i reningsteknik. Prissättning inom elindu-
strin de viktigaste för förändringar.områdena dagär I sättsett av
exempelvis elpriserna i den Tjeckiska icentralt Republiken och Polen.

Världsbanken gjorthar uppskattningar för Polen, enligt vilka
europeiska energiprisnivåer skulle leda till betydande minskningar i
energiförbrukning, minskade utsläpp stoft, S02 och CO, medsamt av
omkring 75-80, 60 respektive 50 vid 2000.årprocent

Ökad användning ekonomiska styrmedel, skatter, skullet.ex.av
också innebära möjlighet exempelvis utifrånbeskatta bränsleatten
miljökvalitet. Ekonomiska förstyrmedel spelar närvarande centralen
roll i Polen, inteanvänds alls i f.d. och håller successivtDDR på att
införas i den Tjeckiska republiken.

ÖsttysklandUtvecklingen i f.d. efter återföreningen medförthar att
antal industrianläggningar med storskaliga giftutsläpp har lagtsett stort

gjorts3ned. Uppskattningar har användningen energi kom-attom av

3 Enligt konsultföretaget AG, till Bundesmi-Prognos rapporterarsom
nisterium für Wirtschaft.
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minska med omkring tredjedel mellan 1980-taletslutetattmer en av
och sekelskiftet. Brunkolsanvändningen beräknas minska med cirka en
tredjedel medan olja och öka i absoluta tal.väntas Dennaturgas
slutliga energiförbrukningen inom industrin beräknas halveras.

2. Behovet integration med Västeuropa den andra viktiga driv-ärav
kraften, uppkommit sedan inomhandelssystemet COMECONsom

Östeuropaskollapsat. i särklass viktigaste handelsområde ochEU,är
ÖsteuropahandelspolitikEU:s därmed central bety-ärgentemot av

fördelse regionens ekonomiska och industriella utveckling. harDetta
inneburit länderna håller sin lagstiftningpå och dessatt att anpassa
tillämpning till EU-standarder också miljöområdet. Flera län-på av
derna, bl.a. Polen och Tjeckien, har tecknat associationsavtal s.k.
Europaavtal med EG. avtal innehåller fleraDessa punkter harsom
direkt anknytning till miljöområdet, bl.a. implementering ekono-av
miska styrmedel och EGEU-anpassning miljökraven inomen av en
rad områden.

tredje drivkraftenDen gäller närmandet till det västeuropeiska
elsystemet. Tidigare alla östeuropeiska elsystem knutna till detvar
sovjetiska F.d. DDR:s elsystem håller för närvarande påsystemet. att
kopplas bort från det sovjetiska för i stället integreras detmedatt
västtyska. De polska och tjeckiska fortfarande knutna till detnäten är
sovjetiska och samtidigt anslutna till särskildaVästeuropa genom
stationer med högspänd likströmsöverföring. skulle närmandeHär ett
kräva rad tekniska politiskabeslut med implikationer. Närmandeten
till sker dels denväst allmänna västorienteringen, delsgenom av
säkerhetspolitiska orsaker. Med andra ord ligger besluten långt bortom
själva miljöpolitiken.

fullständigEn öst-västintegrering elsystemen skulle enligtav
bedömaren väcka frågan harmoniserade utsläppsstandarder,om genom

elindustrin i från konkurrenssynpunkt knappast skullevästatt acceptera
billig framställd kol. Kontrakt elexport från skullepå på dess-öst

innebära ökade möjligheter finansiera miljövårdsåtgärder.utom att
Slutligen bedöms åtgärder för minska hälsorisker faktoratt vara en

tillleder hälsorelaterade tillutsläpp luften föroreningar frånattsom av
industrinbl.a. och bostadsuppvärmning prioriteras. Det är värt att

enligt vad framgår kapitel föråtgärder minskanotera, att attsom av
frånutsläpp mindre källor också minskar långväga föroreningar.
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rad olikasnabbt utvecklingen kommer berorHur gå påatt en
Även finnsfaktorer. formellt miljölagstiftning,de länderna hartreom

antal flaskhalsar den praktiska tillämpningen.det försvårarett som
olikaUtvecklingen miljöorganisationema ständigt, ochpågår serav

i de länderna ansvarsfördelning mellan centrala ochvad gällerut tre
västeuropeisk lagstift-regionala myndigheter. Anpassning till typ aven

tillståndsprövningning tid, innebär i formmed allt vad det t.ex.tar av
Över-övervakning, vilket tagit årtionden ioch har bygga väst.att upp

i fort-vakning ñnns bara delvis plats, varför vissa licenserpå öst
företagenfarande baseras uppskattade utsläpp och rapportering frånpå

administration detsjälva. tid byggaDet göräventar att upp en som
möjligt tillämpa ekonomiska styrmedel.att

Standarderna ofta strikta, och innebär exempelvis krav bästapåär
anläggningar.tillgängliga teknik alla existerande ochBAT på nya

tid-Tjeckiska Republiken vidExempelvis infördes sådana i den en
privatisera.industriledarna fullt medpunkt då sysselsatta attvar

tidsfristema kan därför öka.Trycket sträckapå väntasatt ut
makroekonomiska effek-Beträffande vattenföroreningar deväntas

kraftigtlika effekter, finns exempelinte ha det påäventerna stora om
Östtyskland.toxiska till i f.d.minskade utsläpp Detämnen vattenav

miljösynpunktkan därför dröja innan resultat positiva frånärsom
viktigaste åtgärderna klarade bedömsuppnås. En att utvaraav

vattenförsörjningen, beträffande ägandestrukturorganisationen bådeav
och prissättning.

Sveriges agerande

Östeuropa till stödjaSveriges syftarsamarbete med Central- och att
framförskerden politiska och ekonomiska omvandlingsprocessen och

Åtgärderkunskapsöverföring. förallt olika former attgenom av
Östersjön, prioritet.i högbevara och förbättra miljön, särskilt har

multilateralt.Samarbetet sker både bilateralt och
miljardbudgetåren 199293-199495 har kronorFör avsatts peren

för kanaliseras via ochdet generella östsamarbetet. UDår Pengarna
harskall framför allt till kunskapsöverföring. dettaanvändas Utöver

klimatproposi-särskilda medel i samband med de båda s.k.avsatts
465 miljonertionema 199293:99 179, där sammanlagt cirkaoch

insatser ikronor under budgetåren 199293-199394 skall tillgå
Östersjöregionen. medel samordnas Miljö- ochDessa naturre-genom

inom miljö- ochsursdepartementet. Huvuddelen skall till insatsergå
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energisektorerna. Regeringen har också 108 miljoner kronor iavsatt
bidrag till avloppsreningsverk i Baltikum.

Bilateralt samarbete

När det gäller det bilaterala samarbetet prioriteras Sveriges geografiska
närområde. Avtal miljösamarbete ingåttshar med Polen, Estland,om
Lettland, Litauen och Ryssland. Samarbetet kanaliseras via raden
olika organisationer:

BITS Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbe-
te arbetar med kunskapsöverföring och tekniskt samarbeteannat

finansiera projekt bedrivs med svenskatt part t.ex.genom som en -
statliga myndigheter, banker, företag, kommuner, universitet i-
samverkan med i mottagarlandet. Miljöinsatserparten anges som

prioriterade områden.ett treav

SIDA stöd folkrörelsersvenska och andra enskildager genom
organisationer, Naturskyddsföreningen.t.ex.

Swedecorpl.

Svenska Institutet.

Statens Kärnkraftsinspektion och StrålskyddsinstitutSKI Statens
insatser förSSI förbättrad kärnsäkerhetgör respektive för ökatett

samarbete på strålskyddsområdet.

Närings-NUTEK och teknikutvecklingsverket arbetar med att
Öst-miljöanpassade energisystem iupprätta och Centraleuropa och

utformar för energieffektivisering och för ökat utnyttjandeprogram
förnybara energislag.av

Statens naturvårdsverk arbetar med kunskapsuppbyggnad och
förvaltningsstöd t.ex. utbyte och uppbyggnadexperterav av
lagstiftning i samarbete miljömyndighetermed i mottagarländerna.

4 SwedeCorp statlig myndighetär bildades 1991en som genom sam-
manslagning med Swedfund, Impod och del industribyrå iSIDA:sen av
syfte näringslivssamarbetetsamordna med u-länder och länder i Cen-att

Östeuropa.tral- och
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betydelse för åtgärdspro-Stödet främst till projekt harges som
Östersjön luftföroreningar.för för gränsöverskridandeochgrammet

kommuner för kompe-Samverkan sker också med länsstyrelser och
tensöverföring regional och lokal nivå.på

miljöinsatserSveriges Lantbruksuniversitet SLU arbetar med
Litauen, Ryssland och Polen.inom jordbruket i Estland, Lettland,

internationellaför detStödet till projekt relevantaärges som
Östersjön Helsing-utarbetats inomåtgärdsprogrammet för som

forskonventionen.

Multilateralt samarbete

för Sveriges samarbete medMultilaterala den främsta kanalenärorgan
utanför geografiska närområdet.central- och östeuropeiska länder det

följandemiljöområdet sker det framför alltPå organ:genom

skall främja inves-nordiska miljöñnansieringsbolaget NEFCODet
miljöpriorite-nordiska ländernasteringar intresse för deärsom av

lån ochringar erbjuda finansiella tjänster t.ex.att garan-genom
i miljöåtgärder. Nordiskatier till företag vill investera Inves-som

involverad i detta.teringsbanken ocksåär

utbild-rådgivning, tekniskt bistånd ochVärldsbanken arbetar med
fem prioriterade områden.ning. Miljö utpekas ettsom av

1990Europeiska utvecklingsbanken bildadesEBRD genom en
Europeiska Investeringsbanken EIBöverenskommelse mellan EG,

ñnansin-internationellaoch 39 enskilda den endaEBRD ärstater.
Östblocket.stitution tillkommit för till f.d. Verk-enbart stödsom

energiinvesteringar.inriktas infrastruktur ochsamheten bl.a.på

internationellaG24-gruppen omfattar de 24 OECD-ländema och
dessa ländersñnansieringsorgan. G24 har till uppgift samordnaatt

Österuropa. handlar framför alltstödinsatser till Central- och Det
mottagarländerna skall fåinformationsutbyte, givar- ochså attom

koordinerarbild biståndsinsatsema.samlad Gruppenöveren
inklusive kärnsäker-insatser inom bl.a. jordbruk, miljö och energi

het.
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denInom s.k. Environment for Europe-processen har vid miljö-ett
ministermöte i iLuzem april 1993 antagits miljöaktionsplan fören

Östeuropa.Central- och Bland har Project reparationannat en
Committee skall förbereda miljöprojektupprättats, ñnan-ochsom
siella lösningar.

EU:s agerande

ÖsteuropainsatserEU:s miljöområdet ipå Central- och kanaliseras
PHARE5,huvudsakligen samarbetsprogrammet startadegenom som

1990. Sedan 1990 har EG-kommissionen anslagit 252 miljoner ECU
för PHARE:s miljöprogram, belopp 11ett motsvarar procentsom av
PHARE:s totala budget. Programmet omfattade till början Polenen
och Ungern, utvidgades därefter till omfatta Tjeckoslova-ävenattmen
kien, Bulgarien, Jugoslavien och Rumänien Estland, Lettland ochsamt
Litauen. Biståndet till Jugoslavien har suspenderats. Arbetet med att
utveckla detta har dock långsamtgått bristande motta-program p. g.a.
garkapacitet och osäkerhet vilka projekt skall stödjas.om som

Tyngdpunkten i PHARE-programmen ligger förebyggandepå
åtgärder. Prioriterade frågor stärka miljövårdensär institutioner ochatt
lagstiftning, överföring kunskap och teknologi, pilotprojekt,startaav
utveckling infrastrukturen och specifika åtgärder för elimineraattav
akuta miljöhot. En prioriterad uppgift utveckla regionalaär attannan

underlättar de östeuropeiska ländernas samarbete gällan-program som
de gränsöverskridande föroreningar. framtidenI tänker även satsaman

informationpå och bygga miljömedvetande i länderna.att ettupp
EG:s biståndsprogram till forna Sovjetunionen sker TACIS-genom

Technical Assistance Programme the former republicsprogrammet to
of the former Soviet Union, 1991.startade Programmet omfattarsom
12 forna rådsrepubliker. TACIS har inte proñlerats inom miljö-ännu
området, däremot viktiga insatser inomgörs energi- och kärnsä-men
kerhetsomrádet. För perioden 1990-92 anslogs 510 miljoner förecu

cirka 27 till energi-gär och kärnsäkerhet.programmet, procentvarav
koordinerarEU sina med andra institutioner, framför alltprogram

EIB, EBRD och G24.

5 Poland and aid for reconstruction of theHungary economy.

5 14-0144
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9 GATT och miljön

EGEU inte den enda restriktionenutgör för Sveriges miljöpolitik när
Ävendet gäller varurelaterade krav och bestämmelser. GATT utgör

sådan restriktion. kunnaFör bedöma situation där Sverigeatten en
enbart samarbetar med EGEU inom för frihandelsavtal ärettramen
det nödvändigt också analysera i vilken utsträckning GATTatt som
kan komma begränsa handlingsfrihet.vår Vi återkommer i kapitelatt
15 till den analysen. detI här kapitlet nöjer vi med attoss ge en
bakgrundsbeskrivning.

General Agreement Tariffs and Trade, GATT på svenska:on
Allmänna tull- och handelsavtalet den struktur inom vilkenutgör

regler för världshandeln utvecklas. GATT tillkom 1947gemensamma
och avtalet har hittills undertecknats 108 länder, däribland samtligaav
OECD-länder. De avtalsslutande medlemmarna förparterna svarar

90 världshandeln. Syftet med GATT främja denprocent är attca av
ekonomiska utvecklingen undanröja olika hinder för in-attgenom
ternationell handel. GATT ingen organisationär regelverkutan ett

tillkommit avtal mellan de deltagande länderna. GATTzssom genom
sekretariat i Geneve har hittills endast varit serviceorgan till deett
avtalsslutande parterna.

förInom GATT har sedan avtalets tillkomst genomförts åttaramen
allmänna tullförhandlingar. Den Uruguay-rundan, avslutadessenaste,
nyligen. tidigareDe förhandlingsomgångarna har medfört betydande
sänkningar tullarna stabilitet inom tullområdet. Under Tokyo-samtav
rundan 1973-79 träffade de avtalsslutande också överens-parterna
kommelser olika former icke-tariffära åtgärder. Sverige harom av
anslutit sig till samtliga dessa överenskommelser.

GATT-avtalets regler gäller längeän så endast handel med varor,
i och med Uruguay-rundans resultat kommer också områdenmen nya
immaterialrätt, investeringsvillkor och handel tjänstermedsom att

täckas GATT. Det avtalet innebär också GATT omvandlasattav nya
till regelrätt organisation, World Trade Organization WTO. Denen
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organisationen får stark ställning och långtgående be-nya en mera
fogenheter tidigarevad gällt det gäller tvister mellanän närsom av-
talets parter.

Själva grundtanken bakom kontraktsslutandeGATT deär att
inte skall tillåtas vidta handelsdiskriminerande åtgärderparterna mot

varandra. Avtalet principen länderbygger alla avtalsslutandepå att
skall behandlas lika, tullformaliteterdet gäller tullar, avgifter,när

interna avgifterskatter, och lagar den s.k. mest-gynnad-nations-samt
principen importeradeoch ska bli föremål för be-att varor samma
handling inhemska beskattning och regleringar s.k.det gällernärsom
nationell behandling. Särskilda bestämmelser ñnns avseende geogra-
ñskt avgränsade frihandels- ocheller tullområden EG, EFTAsom
NAFTA.

Man bör klar och dess Uruguay-runda fårGATTöver attvara
delvis olika effekter miljön i iNord och i Syd. ländernapå För norr

innehåll betydelse, medan för miljöintressenadetär storvaromas av
i tredje världen handlar möjligheterna kunna bevara ochattmera om
kontrollera användningen knappa och biologisknaturresurserav
mångfald. samtliga dock frågan produktionsmetoder-För ärparter om

effekter miljön fråga central betydelse.pånas en av

Artikel XX

innehållerAvtalets artikel allmänna undantagsbestämmelser ochXX
bland dem finns punkter betydelse för miljön. Artikeln hartvå av
följande lydelse:

sådanaMed iakttagande kravet icke tillämpasåtgärder påatt ettav
skulle innebära för godtycklig oberättigadmedel ellersätt ettsom

diskriminering mellan länder, där förhållanden råder, ellersamma
inskränkningförtäckt internationell handel, skall ingenen av

bestämmelse i detta avtal tolkas utgörande hinder för avtals-såsom
slutande eller genomföra åtgärder;part att antaga

nödvändiga för skydda människors, djurs liveller växtersatt
eller hälsa;

avseende bevara uttömliga naturtillgångar, sådana åt-att om
genomföresgärder i samband med begränsningar inhemskav

produktion eller konsumtion;
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Miljöfrågoma har hittills haft låg prioritet inom GATT och kanman
artikel inte innehållerXX miljö. Artikelordet XXb tolkasnotera att

dock ofta föruttryck miljöskydd i vid bemärkelseettnumera som
inkl. atmosfären och ekosystemen. uppenbar svårighet iEn samman-
hanget dock tolka innebördenär orden godtycklig och oberät-att av
tigad.

vanlig tolkningEn de nuvarande reglerna åtgärderär attav som
åberopar artikel skallXX legitima, åtgärden skall iståattvara propor-
tion till ändamålet och diskriminering avtalsslutandeatt partav annan
inte får förekomma. Med legitimitet här det skall finnasattavses en
vetenskaplig grund för åtgärden och bevisbördan läggs på denatt som
vill vidta den handelsbegränsande åtgärden. Med proportionalitet avses

den valda åtgärden skall rimlig i förhållande till det skyddatt vara man
vill ochuppnå ändamålet skall med minsta möjliga be-uppnåsatt
gränsning den fria handeln.av

En mycket omstridd fråga handelsbegränsande åtgärder fårär om
utlösas i fall där importlandäven har invändningar produk-ett mot
tionsmetoder eller i land. förhärskandeDenett annat-processer nu

inom GATI undantagsbestämmelsen enbartär gällerattsynen pro-
dukter och den således inte kan åberopas i sammanhang däratt man
vill sålla krav på produktionsmetoder i andra länder. tolkningDenna
innebär avtalet inte får tillämpas extra-territoriellt.att

Tvister

GATT har flera bestämmelser notiñkation, konsultation ochom
biläggande tvister. Vid tvist mellan eller flera användertvå parterav

sig vanligen första bilaterala konsultationer. Ommomentman som av
därvid misslyckas med för tillfredsställandenåatt parternaman en

lösning, kan frågan hänskjutas till Council.GATfzs råd Rådet har
därvid möjlighet tillsätta s.k. panel med uppgift utredaatt atten
huruvida den åtgärd utlöst konflikten strider GATT:s regler.motsom

inom miljöområdetDen kända panelen avhandlade tvist,mest en
där Mexiko klagade förhindradeöver USA införsel mexikanskatt av
tonfisk fångats sådant delfinerpå i antal oavsikt-sättett att stortsom
ligt dödades. Panelens utslag blev i huvudsak inteUSA hade rättatt

vidta handelsrestriktioner förhållandena inomavsågatt ettsom expor-
terande land extra-territoriellt.
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inte tvingas sig efter i panel, vilketkan utslagetParterna rätta en
inte mexikanska tonfisken. Skillna-USA heller gjorde i fallet med den

den domstolens bindan-EG alltså EG utslagInomär ärgentemot stor.
för inte alltid efterlevs.de medlemsländerna, deäven om

TBT-frågorna i Uruguay-rundan

medför ändringar i tidigare överenskommelseUruguay-rundan en om
tekniska handelshinder Technical Barriers Trade, TBT. Detto
innebär tydligare vad täcks överenskom-bl.a. klargöratt somman av

vilka förhållandenmelsen och underatt noggrantman mera anger
tekniska handelshinder tekniskakan Textenaccepteras. attt.ex.anger
föreskrifter inte får nödvändigtbegränsa handeln vad äränmer som
för överenskommel-uppfylla målsättningen med åtgärden. Enligtatt

artikel 2.1 får inte importerats från avtals-produktersens som annan
slutande mindre behandling likartadeänpart pro-ges en gynnsam

Överenskommelsendukter like products inhemskt gerav ursprung.
emellertid ingen vägledning begreppet like products skallhurom
tolkas, förefaller vikt det gäller klargöranågot närstor attsom vara av

ekonomiskahur får använda miljömärkning ochparterna t.ex. styrme-
del. Till skillnad från den tidigare överenskommelsen täcker den nya

produktionsmetoder omfattar såledesoch ochäven ävenprocesser
fallåtgärder i andra länder. Tillämpningen dock begränsad till deär

tillverkningsmetodernadå påverkar den importerade egenska-varans
per.

miljökonventionernaGATT och

finns flertal internationella tillåterDet konventioner ellerett som
användningen handelsrestriktioner. Själva syftett.o.m. uppmuntrar av

med den CITES-konventionen förhindra handelredan omnämnda är att
med utrotningshotade djur, och i det fallet det ingen tvekanär attom
bestämmelserna har extra-territoriell räckvidd och kan riktasäven mot

tillhörländer inte har ratificerat konventionen.GATTsom men
Wienkonventionens till för ozonlagretMontreal-protokoll skydd

medger signatärländerna förbjuda import produkter interätt att av som
Ävensjälva innehåller framställts hjälpCFC med CFC.men som av

i detta fall har konventionen extra-territoriell räckvidd. Detsamma
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gäller Baselkonventionen reglerar internationella ochtransportersom
handel avfall.med

Det oklart detär GATTär eller konventionema övertarom som
vid konflikt mellan olika internationella avtal. Om ären parterna
medlemmar båda det dock troligt konventionenär vägeratt tyngst,av
eftersom den specifikär GATT-avtalet. Så längeän GATT:smera
bestämmelser inte juridiskt bindandeär behöver frågan emellertid inte
ställas sinpå Om GATT i framtiden får makt majori-spets. att genom
tetsbeslut ställning till konflikter mellan medlemmarna, kan dockta
förhållandet mellan GATT och några konventionema behövaav
preciseras. miljöhållFrån har föreslagits införabör regelatt man en
i avtalet stadgar internationella miljökonventioner ska gällaattsom
före GATT.

Problem med frihandel

En oreglerad frihandel kan upphov till flera problem för miljöpo-ge
litiken. Vi ska här kort beröra sådanatvå aspekter frihandeln.på

Frihandeln innebär land med höga miljöambitioner inte kanatt ett
skydda sin industri från konkurrens från länder med låga miljö-egen
krav. Ibland tvingas därför de ambitiösa länderna sig för attanpassa
inte den industrin förutsätta alltför kostnader. Förhållandetstoraegna

vi har lägre energi- och koldioxidskatt för företag för övrigaatt änen
samhällssektorer exempelutgör på sådan defensiv anpassning.ett en

Om motsättningen mellan frihandel och miljö skall kunna upphävas
ländernamåste inom GATT minimikrav såanta ärgemensamma som

höga kostnadsskillnaderna i allt väsentligt försvinner.att Ett annat
alternativ kan medge de progressiva länderna möjlighetatt att tavara

importavgift den merkostnadut uppkommer tillmotsvararen som som
följd skillnaden i ambitionsnivå OECD 1993. Sådana boarder taxav
adjustments enligt de flestaär bedömare inte tillåtna i dag. Höga
miljökrav produkterpå betecknas ibland handelshinder. kanMansom
också vända på och betrakta låga miljökravresonemanget som en
subvention den industrin. kanDet dock finnas anledning attav egna

skillnadgöra på läge där låga krav enbart leder till skador inom detett
exporterande landet och situationer dedär upphov till omfattandeger
utsläpp gränsöverskridande föroreningar. kan inteDet hellerav vara
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utvecklingsländernalika pårimligt ställa långtgående krav påatt som
rikade länderna.

frihandel leder till ökade långvägaproblemEtt är trans-attannat
inteskulle från resurssynpunktgods och människor. Dettaporter av

tvinga-de internationellabehöva problemutgöra transporternaett om
sådanför uppkommer. En inter-des betala kostnaden de skador som
prissignalerskulle nämligen via korrektanalisering kostnadernaav

Internationell luftfartutnyttjandeleda till optimaltett resurserna.av
miljöavgifter, och lång-och sjöfart betalar emellertid inga helstsom

sinai flesta integodstransporter betalar de länderpåväga väg ens
för olyckor,infrastrukturella kostnader, mindre kostnadernalångt

till denna proble-föroreningar. Vi återkommer i kapitel llbuller och
matik.

begränsningGATT som

framförprioriterar frihandelkan tvekan konstatera GATTMan utan att
utnyttjaensidigt vill undantags-miljö. Bevisbördan läggs denpå som

miljön, i alla avseendenbestämmelserna till skydd för och avtalet är
detkonventionellt kan samtidigt konstaterahandelsavtal. Man attett

anledning nationellahittills förekommit mycket få tvister med av
ländertill för miljön. tolkassärbestämmelser skydd Detta kan så att

funnit anledningmed mindre långtgående bestämmelser inte att pro-
också tillinfört hårdare krav, det kanländertestera mot som men

valtprogressiva länder hänsyn till GATTdelnågon så att enavvara
gjort.försiktigare vad de skulle haväg än annars

överläggningarMiljöfrågorna hittills till relativt formellahar lett
notifieradeSverige 1980-taletinom för GATT. underDeramen av

frånförslagen till miljöbestämmelser föranledde kommentarernya
förekom också konsul-andra länder i 20-tal fall. dessaIett sex av

i falltationer, i samtliga fall med Konsultationerna ledde någraEG.
senareläggning ikraftträdandetill justeringar gränsvärden ellerav av

Molander, 1992.
globala paraplyor-World Conservation Union, denIUCN ärsom

statligaför nationella miljöorganisationerganisationen såväl som
krav denmyndigheter Naturvårdsverket, har ställt påt.ex. att nya

handelsorganisationen principen hållbarWTO skall baseras på om en
utveckling i försiktighetsprincipen och principenoch synnerhet attom
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förorenaren skall betala. IUCN kräver också för allmänhetenrätt och
miljöorganisationema till insyn och konsultation i samband med beslut

berör miljöintressen. IUCN vidare GATT bör vidtasom attanser
förändringar i regelverket underlättar för medlemmarna attsom
internalisera de kostnader den internationella handeln medsom varor
och tjänster upphov till IUCN 1993.ger

GATT har på svenskt initiativ tillsatt miljökommitté meden upp-
drag hur miljöfrågomaöveratt hanteras inom organisationen.se
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10 Medlemsskapsförhandlingarna

Sverige ansökte i juni 1991 medlemskap i EGEU. sensommarenom
1992 kommissionenantog uttalande med anledningett Sverigesav
ansökan. aprilI 1993 presenterade Sverige sina positioner i raden
miljöfrågor berörs vårt eventuella medlemskap i EGEU.som av
Sveriges utgångspunkt för förhandlingarna miljöområdetpå attvar
hitta lösningar innebär den högsta tillämpade nivånatt mil-påsom
jöskyddet skall gälla och inga standarder skall behövaatt sänkas. En
målsättning också förhandlingarna, direkt eller indirekt,att skullevar
bidra till EGEU:s miljölaavatt kan skärpas viktigapå områden.

Vi skall i detta kapitel redogöra för utfallet medlemsförhand-av
lingarna miljöområdet.på Utfallet jordbruksområdetpå kan vi dess-

inte redovisa.värre Det beror förhandlingarnapå när dettaatt skrivs
inteännu slutförda.är Vi får därför nöja med här redovisaattoss

några de från miljösynpunkt viktigaste svenska kraven i jordbruks-av
förhandlingarna.

Utfallet förhandlingarnaav

De svenska miljökraven tillgodoses i huvudsak förhandlings-genom
resultatet. Med några enstaka undantag får Sverige behålla sina sträng-

regler. På några centrala områden kommer EU sökaare utvecklaatt
sin politik för nå nivå deatt ansökande Det börsamma staterna.som

det förstanoteras äratt gången EGEU resultat med-som som av en
lemsförhandling sigåtar sinaöver regler.att se

Utfallet förhandlingarna innebär vi vissapå områdenav att var-
aktigt får behålla våra striktare regler. Detta gäller förbud vissamot
kemikalier, den snabbare utfasningen ozonnedbrytande substanserav
och tillverkaransvaret för hållbarhetskraven på motorfordons reningsut-
rustning.

På andra områden strider våra regler EGEU:s direktiv. EUmot
har försökt tillmötesgå kravet inga kravnivåer skall behövaattom
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EUkemikalier skett accepteratbeträffande attharsänkas. Det genom
övergångsperiodfyraårigunderreglerbehållavi får våra somatt en

lagstiftning.sinsida överunionensfrånåtagandetill attknutits ett se
högfrämjaviktenunderstryksdeklaration att enI avgemensamen

medlemslän-dekonstaterasmiljöområdet. Detskyddsnivå attpå nya
hän-finns ocksåHärgällandesinabehållaönskarderna ennormer.

Dekla-Sverige.iråderklimatförhållandensärskildatill devisning som
miljö-femteEG:srådsresolutiontillocksåhänvisarrationen omen

handlingsprogram.

bilavgaserochEnergiskatter

skattedifferentie-behållafåförhandlingarna begärtiSverige har att
VadsittitillmötesgåttEGbegärandieseloljor,förringen svar.somen
medsambandit.ex.bränsleskatterdifferentieringframtida avavser

angiven igodkännandeförprocedurbensinmiljöklassning är enav
med stödhittillsEG-länder84.artikelmineraloljedirektivets avsom
sin begäranfåtthardifferentiera skatterfåartikel begärtdenna att

godkänd.
tillverka-principenbehållavi fårEU-länderna har attaccepterat om

betydandefinnshållbarhet. Det ettför avgassystemensansvarrens
skalldetAmbitionen ärsådant attförinom EUintresse system.ett

2000föravgaskrav årmed antas.direktivetmedsambandiinföras att
fordon ibeskattningdifferentieradmedsvenskaDet systemet av

regler.EGEU:sviktig punktstrider på motmiljöklasserolika en
EUinriktasfårbaraskatterabatten motnämligeninnebärDessa att av

skillnaden ibibehållaVi kanavgaskrav.framtidafastställdaredan
måste2 och Däremotmiljöklassifordonmellanförsäljningsskatt

ifordonskattelättnadavskaffa denEUmedlemSverige somavsom
2000-fastställa1996 skall EU30 junidenåtnjuter. Senastmiljöklass 1

krav kommertroligt dessa mot-attpersonbilar. Det ärförkraven att
kanfallet,blirOm såmiljöklassi vårnuvarande kravendesvara

förinstrumentförsäljningsskatten attanvända ettSverige på nytt som
blirkrav. Detuppfyller dessafordonförsäljningenunderlätta somav
mil-kravenskärpatidpunktenvid denförmöjligtdock inte attoss

jöklass
styrmedelekonomiskabeträffandepersonbilarförgällerVad som

och bussarlastbilarlättabussar. Förlastbilar ochför lättagäller även
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finns dock inte fastslagennågon tidtabell för beslut framtidaom
kravnivåer.

Kommittén har erfarit det regeringens avsiktär i det uppkomnaatt
läget i stället miljöklass l andraatt åtgärder t.ex.gynna genom en
sänkning den årliga fordonsskatten.av

Vår kommentar

Ett med miljöklasser blir inte obehövligt,system 1996tre när års EU-
krav träder i kraft. I sådant läge hade det varit naturligtett läggaatt

200-kravEU:s till grund för miljöklass 2 vilket EU-reglerna tillåter
och ställa högre kravän miljöklasspå Sker inteatt successiven
skärpning kraven i alla miljöklasser, kommer dynamiken ochav
drivkraften i förlorad. Vigå kommer således alltidsystemet haatt att
behov minst miljöklasser grund för differentieringtreav som en av
försäljningsskatten.

Skillnaden i försäljningsskatt mellan miljöklass 1 och 2 f.n.uppgår
till 4 000 kronor. Den nuvarande fordonsskatten för personbilar ligger
inom intervallet 355-1345 kronor. Medelstora bilar ligger kring 600
kronor år. fordonsskattenFör skall kunna substitutatt utgöra ettper
för försäljningsskatten måste således skatten för klass 2 och 3 bilar
höjas drastiskt i falläven där klass 1 bilar helt befrias från fordons-ett
skatt.Vi konstaterar det kan bli hittasvårt lika verkningsfulltatt att ett
styrmedel differentiering försåljningsskatten.som en av

Kemikalieomrâdet

Förhandlingarna kemikalieområdetpå har resulterat i överenskom-en
melse Sverige under period fyraatt räknat frånår, med-om en av
lemskapets början, kan behålla sina gällande regler avseendenu
begränsningsdirektivet arsenik, kadmium, pentaklorfenol, tennorga-
niska föreningar, batterier och kadmium i handelsgödsel, direktivet
beträffande klassificering och märkning kemikalier fjärde farlig-av
hetsklassen, cancerkriterier och enskilda ochämnen direktivet be-
träffande klassificering och märkning bekämpningsmedel.av

förpliktarEU sig avtalet under övergångsperiodenattgenom
genomföra sinöversyn lagstiftning i enlighet med normala EG-en av
procedurer i syfte uppnå högre skyddsnivå. Efteratt vetenskap-en en
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kommittéför denfram för rådet ellerförslag läggaslig skallöversyn
EU-medlem iSverige deltar över-har delegerad beslutsrätt. somsom

resultatet.givetvis påverkaoch kansynen

slutövergångsperiodensvidVad händer

fördragsslutandedeklarationen deden sägsI parternaattgemensamma
föreöversynsproceduren utgångenför slutföraskall de kanalltgöra att

inom de fyrainte avslutas årenövergångsperioden. Om översynenav
för-tolkning,enligt Miljödepartementetsövergångsperioden,måste

sigförpliktatfullgjort vadintelängas eftersom att genom-manman
ordförandelandSverige-EU bekräftade EU:sministermötetföra. Vid

övergångsti-i innanresultera beslutskallavsikten är översynenatt att
till ända.den löpt

till-position dei sinvidareEU-ländema säger attgemensamma
dettavikt. Medmiljöstandarderhög nivå störstapåmäter somen

förlängasövergångsperioden skall kunnaSverigegrund hävdar att om
tillfredsställande.interesultatet äröversynenav

Sveriges krav,tillgodoserinte heltmajoritetsbeslutOm tasett som
Enligtundantag.för varaktigtmiljögarantinvi åberopabör kunna ett
regel-hela EG:sSverige tillämpaförhandlingarna kanresultatet av

nuvarande med-demiljögarantin,inklusive på sättverk, samma som
vi kanuppfattasSveriges tolkning, såska, enligtlemsstaterna. Det att

beslutdeltagit ivi integarantin i fall därhänvisa till ettäven ett om
garantin skallutnyttjande prövasnej.visst direktiv och Vårtröstat av

ifråga-ställningstagande dock kan kommakommissionen attvarsav
för domsto-frågan blir föremålvarvidmedlemsland,någotsättas av
tillhänvisaSverige kunna överens-sker börprövning. Omlens så

sitt anslutningsavtal.kommelsen i

Vår kommentar

intebli avtalstextenmening,enligtmöjligt problem kan, vårEtt att
de gällandeändringfatta beslutministerrådetförpliktigar att nuavom

Sverige vill behållafattas i fråga däringet beslutreglerna. Om nytt en
miljögarantin i artikelvi kan åberopaosäkertsina särregler, detär om

be-kommissionensnämligen, enligt100a. bestämmelse kanDenna
majo-medlemslandanvändas röstatdömning, bara mot ettett somav
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ritetsbeslut. Ett uteblivet beslut skulle med denna tolkning inte ge
Sverige utnyttja garantin.rätt Kommissionens tolkning villkorenatt av
för kunna åberopa garantin emellertid, framgåratt är närmaresom av
kapitel 15, omstridd. Så jurister vid ministerrådets sekreta-t.ex.menar
riat medlemsland inte behöver ha beslut föratt iett röstat mot ett att
efterhand kunna siganvända garantin.av

Klassificering och märkning

Beträffande klassificering och märkning farliga kemikalier resteav
Sverige fyra krav:

kriterier fram innebär kemiskaatt ämnentas attgemensamma som-
och kan klassificeras och märkas motsvarande den svenskapreparat
fjärde farlighetsklassen,

klassiñceringen 20-25de enskildaatt Sverigeämnenav som-
klassificerat hårdare EG skallän över,ses

kriterierna för kompletteras,ämnenatt cancerogena-

märkningen HCFC i syfteöver den likvärdigatt göraattav ses-
med CFC-märkningen.

Beträffande de första har EU fyraårigtre övergångs-accepterat en
period under vilken de reglerna skall EUöver.gemensamma ses var
dock inte beredd Sverige undantag för HCFC-märkningen. Dettaatt ge
innebär märkningskraven för HCFC endast blirtext annorlundaatt

för CFC ochän text symbol. Kommissionen har dock förklarat att
kommer överväga märkning för HCFC utfas-att närman en annan

ningen CFC genomförts, vilket sker 1995.av

EG:s begränsningsdirektiv

förbudVåra farliga kemikalier i vissa fallgår längre EG:smot än
begränsningsdirektiv.

Våra längre gående regler strider enligt kommissionens tolkning
direktivEG:s beträffande pentaldorfenol, arsenik,mot organiskat tenn-
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kadmium i handels-förgränsvärdenföreningar, kadmium och tillåtna
harmoniseratfullständigtbegränsningsdirektivet skullegödsel. Att vara

Även batterier ståriförnationella reglerifrågasättas.kan dock våra
relativtskillnaderna EG små.strid regler.med EG:s Här är gentemot

regler underEGEU sinaskallEnligt överenskommelsen över ense
striktare krav.behållavilken vi kan vårafyraårsperiod under

klorerade lös-kvicksilver ochbegränsningar för asbest,Sveriges
behållaVi alltså våraregler. kanstrider inte EG:sningsmedel mot

striktare krav.

Bekämpningsmedel

medSverige problem överbekämpningsmedel harBeträffande att ta
79 117direktivetmärkning 7863klassificering och l,direktivet om

bekämpningsmedels-förbudslistamedbekämpningsmedel samtom
direktivet 91414.

bereddoch EUmärkningsreglerna ärKlassificerings- och överses
regler78631.direktiv EG:sövergångsperiod förfyraårigatt ge en
övrigamärkningklassificering ochsamordnas medkommer att av

kemikalier.
därförSverigeminimilista ochförbudslistan ärEU attatt enmenar

79117direktivfrånförbud. undantaggällande Någotkan behålla
inte.behövs således

denbekämpningsmedelsdirektivet 91414 utgörBeträffande stora
direktivetproblem.tillämpning Trotsdirektivetsosäkerheten attettom

Delsbörjat tillämpas.inte äri kraft har detformellt har ännuträtt
delsintebekämpningsmedelprinciperna för godkännande antagna,av

integodkända upprättats.listanhar den positiva ämnen ännuöver
finnsdirektiv, detfråninget undantag dettaSverige får därför men

prövningrestriktivfortsätta meddirektivetsmöjlighet inomatt enram
godSverige inte behöveroch säkerställabekämpningsmedel attav

i dag.vi inte tillåterkänna ämnen som
till direkti-EGEUöverenskommelse medSverigeshänvisas iDet

frånundantagprocedur förgrund och10 11artikel ochvets angersom
ochjordbruks-bl.a.ömsesidiga godkännandet. Härdet attanges
förjämförbaraförhållandeninklusive klimat måstemiljömässiga vara

ansökeriskall gälla Dengodkännande i land ett annat.ettatt ett som
förhål-jämförbaragodkännande dokumenterasådant måste attettom

föreligger.landen



14510Kapitel1994:7SOU

landigodkännasska kunnahuvudprodukt ettFör över tagetatt en
ochupprättadeEGEUfinnas deningår pådemåste ämnen avsom

produkter.iingåkanpositiva listan över ämnen somgemensamma
lista har upprättats.Denna ännu

råder, anmälsförhållandenjämförbarahävdarlandOm attett
medlemsstaternabeståendekommittékommissionen. Endetta till av

bakgrundBedömningen skall görasjämförbarhet råder. motavgör om
iuppkommakansårbarhetsproblemallvarliga ekologiskade somav

majoritetkvalificeradkrävszoner....EG-regioner eller Detvissa en
råder.förhållandenjämförbaratvingasland skaför acceptera attettatt
dekla-föreslagnaförhandlingarnaunderden EUI gemensammaav

geografiskaklimatologiska ochsärskildahänvisas till derationen
ställdahögtkravsärskilda påställeri Sverigeförhållandena som

miljöhand-till femtehänvisning imiljöskyddsnormer. En textsamma
hävdasammanhangigrund för dettalingsprogrammet attger en

försiktig-inskrivnal30rRomfördragetsisubstitutionsprincipen. Den
åberopas.hetsprincipen kan också

bestämmelsertillämpningen dessafinns iosäkerhetDen avsom
Neder-Tyskland,i synnerhetEG-länder,fleradelvisuppvägs attav

direktivet.tillämpningstriktönskarDanmark,ochländerna aven
Öster-kandidatländer Norge,detta ocksåSverige gällerFörutom som

rike och Finland.

ozonnedbrytande substanser

problemflestaundanröjs desubstanserozonnedbrytandeBeträffande
Även1995.upphöraskallEGEUCFC-användningen inomattgenom

tidsplanendenutfasas snabbarekan änandra ämnen gemensamma
minimikaraktär.förordningEG:seftersom är av

PCBPCT-direktivet

förut-deteftersomproblem,PCBPCT-direktiv skapargällandeEG:s
direktivtillutkastKommissionensåteranvändning PCB. nyttsätter av

direktiv kommerdettaför Sverige.acceptabelt När attdäremotär nya
i avtaletdeklaration ingårdock osäkert. Enär somantas gemensam

PCBPCI.återanvändningtillåtainte behöverSverigetydligt klargör att av
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Direktivet farligt avfallom

Beträffande direktivet farligt avfall 91689 kommer den inteännuom
färdiga avfallskatalogen sannolikt omfatta fler avfallsslag vadatt än

regleras enligt svensk förordning miljöfarligt avfall t.ex.som om
sjukhus-, veterinärs- och asbestavfall. Våra standarder kommer
således sannolikt behöva skärpas inom detta område.att

Euratom

I deklaration som skall fogas till anslutningsavtalet haren gemensam
Sverige och EU-ländema beträffande Euratomfördraget enats om:

Sverige inte skall behöva tillämpaatt fördraget annorlunda än-
någon medlemsstat,annan

Sverige skall kunna aweckla kärnkraftenatt behövautan att ta-
hänsyn till fördraget,

Sverige medlem får bestämma sinatt policy beträffandesom egen-
omhändertagande och slutförvaring kärnbränsleanvänt och annatav
radioaktivt avfall.

Den första dessa syftar förhållandettre påatt-satser Euratomav att
främjainstiftades i syfte utbyggnaden den civila kärnkraften.att av

Denna målsättning saknar aktualitet i dag, då hälften de nuvarandeav
medlemsländerna bestämt sig för frånavstå använda kärnkraft.att att
Genom särskilt brev från EU-kommissionenett fastslås inteEU göratt
anspråk på kärnbränsle frånanvänt svenska reaktorer.

Sverige medges i överenskommelsen bibehållarätt sina striktareatt
strålskyddsbestämmelser under övergångstid för-på två är. EUen

underväntas mellantiden fatta beslut motsvarande regler. Dettaom
sker på rekommendation den internationella strälskyddsmyndig-av
heten.

Statens kärnkraftsinspektion skall i fortsättningenäven denvara
myndighet tillsynutövar svenska kärntekniskaöver anläggningar.som
Därutöver kommer Euratom självständigt inspektera deatt svenska
anläggningarna. Dessutom fortsätter IAEA den internationella atom-
energimyndigheten företa inspektioner i svenskaatt anläggningar.
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skallsammanhangi sådanaråder IAEAViss oklarhet rapporteraom
förmed-skallellermyndighetendirekt till den svenska rapporternaom

las Euratom.av
berorsvenskt DettabrytningingentingAvtalet säger uran.avom

brytning.svensk Denställa krav påinte kanoch Euratompå EUatt
brytningvid uteblivenharpåtryckningsmöjlighet ärEuratomenda att

tidöverskådligUndertill Sverigetilldelningenförsvåra uran.av
världsmarknaden,överskottfinnas påemellertiddetkommer ettatt

Tillstånd2010.kärnkraften till åravvecklabeslutatSverige haroch att
iSverigeinnebär äveninte Deturanbrytning regleras EU.till attav

denutnyttjandebrytningplaneralla påframtiden kan stoppa avgenom
lagstiftningen.nationella

utländskt kärnav-lagring1992 förbjudabeslutadeRiksdagen att av
nuvarandeEGEU:smedförenligtbeslutsådantfall i Sverige. ärEtt

regelverk.

Naturvårdsfrågorna

Sverigetillgodosetts.svenska kravenområde har denaturvårdensPå
exempelvisområden,vissakravenskärpa påbehövakommer att

hinderoch Ingaskyddade djur-med växtarter.handelbeträffande
björn.kontrollerad jakt påvissochjakt bäverför fortsatt påföreligger

Jordbruket

integreringfullständigförhandlingsmåletövergripande är attDet en
dagfrån denskall skejordbrukspolitik CAPmed EU:s gemensamma

minimum övergångsåt-Sverige vill hamedlem.Sverige blir ett av
gärder.

produktionsut-tillräckligtfåförhandlingarnaiSverige kräver att
förförutsättningarskaparjordbruket kvoter. Dessaför genomrymme

nationelladärför denSverige begärvarierat landskap.och attöppetett
s.k.deninkluderaskallför spannmålbasarealenstödberättigade
000200000 och375 haomfattari dagomställningsarealen cacasom

med vall.i odlasha dagsom
villNorrlandförlorade ilandskapsvärden skall gåinteFör att stora

svenskai denvilketjordbruket där,utvecklaochSverige bevara
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positionen förutsätter bevarat stödsystem medett lämplig EU-ñnan-
siering. understryksDet också jordbruket i södra och mellerstaatt

ÖlandSveriges skogs- och mellanbygder inklusive och Gotland har
förutsättningarsämre jordbrukän i södra delarna landetannat ochav

jordbruket i dessa områdenatt viktigt bl.a. förär behålla öppetatt ett
landskap. Dessa områden bör ha möjlighet till särskilda stöd från EU.
Därmed kan både ochöppet levande landskap erhållas.ett

biologiskaDen mångfalden och de övriga värden vi skall bevara i
odlingslandskapet i mycketär utsträckning beroende antaletstor av
kreatur och dom ñnns. Ur landskapsvårdssynpunkt det därförärvar
önskvärt Sverige förhandlar sig tillatt mjölk-så och köttpro-storen
duktion möjligt. Sverige begär nationell kvot 3,5 miljonerpåsom en

mjölk. För nötkött begärston nationell kvot för djurbidragsbe-en
rättigade handjur 300 000på stycken, vilket för likautrymmeger en

eller något köttproduktionstor större 1993.än För amkor begärs en
kvot 165 000på skall jämföras med nuvarande 150 000. fårFörsom
och getkött begärs kvot 230 000på tackor.en

För måletnå rikt och varieratatt odlingslandskapett måsteom
dessutom ställas till förfogande för betala för produktionattresurser

landskapsvärden och biologisk mångfald. EU:s miljöstöd skallav som
utformas utifrån de nationella behoven på området lämnar goda möjlig-
heter öka miljövärdena i odlingslandskapet.att Sverige har i förhand-
lingarna framfört för skogsplanteringatt åkermark intepåprogrammet
skall omfatta jordbruksområden med låg andel odlingslandskap.öppet

När det gäller möjligheterna minimera jordbrukets miljöbelast-att
ning från växtnäringsläckage och riskerna vid användning bekämp-av
ningsmedel hävdar Sverige tillräckligträtten höga miljöav-att att ta ut
gifter för hälso- och miljöskadliga handelsgödsel,ämnen kadmiumsom
och bekämpningsmedel inte får begränsas.
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ekono-denmiljönpåEffekter11 av

integrationenmiska

ökadviljavaritmarknaden harinre attMotivet för den genomen
använd-optimalåstadkommaolika företagmellankonkurrens meren

gränskontroller,Avskaffandetsamladedening avresurserna.av
medförabl.a.förväntasupphandlinginternationellinförandet m.m.av
snabbaresysselsättning ochkonsumentpriser, högresjunkande en

inregenomförandet denländerna kanenskildadetillväxt. För av
dynamiskaochförändringarstrukturellatillupphovmarknaden ge

effekter.
väsentligti alltEES-avtaletkommerEFTA-länderna attgenom

ekonomi kanderasEffekterna påmarknaden.inredenomfattas av
medlemmarblirdeytterligarebli något störrebedömasdock avom

direkt-främst iavseendeti det härligger attSkillnadengemenskapen.
bliförmodas större.investeringarna

miljön i flerapåverkaförväntasintegrationen kanekonomiskaDen
utsläppökademedförakantillväxten BNPsnabbareavseenden. Den av

Integratio-miljövård.investeringar iförökatockså utrymmegemen
ochnäringsgrenarolikaiinvesteringsvolymenocksåpåverkarnen

avtalberörs våraStatsñnansemanäringslivet.istrukturendärmed av
denocksåmedlemskaprespektiveEES-avtaletEGEUmed avmen

ifråganbehandlavaltdärförintegrationen. Vi harekonomiska att
kapitel.detta

Cecchini-rapporten

debelysaförsök80-taletgjorde i slutetEG-kommissionen attettav
marknaden.inredenetablerandetföljdernamakroekonomiska avav

kalladvanligenof 1992,Economicsi TheredovisadesResultaten
inredengenomförandetkanEnligtCecchini-rapporten. rapporten av

ökningtotalmedföraförväntasefter årmarknaden några aven
4,5genomsnittimedbruttonationalprodukt procent.medlemsländernas

och6,1medfalla realtkonsumentpriserna procentSamtidigt beräknas
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Ökningensysselsättningen öka med 1,8 BNP fördelasprocent. påav
följande borttagandesätt: gränskontroller 0,4 krav påav procent,
internationell upphandling 0,5 liberalisering kreditgiv-procent, av
ningen 1,5 och utbudseffekter supply-sideprocent effects 2,1 pro-

Om införandetcent. den inre marknaden ackompanjerasav av en
harmonisering beskattningen t.ex. momsen och avskaffandetav av
olika nationellatyper subventioner, skulle tillväxten ökaav med
ytterligare 2,5 Osäkerheten i beräkningarnaprocent. till i30anges

Vad Cecchini-rapportenprocent. således beräknar effekternaär på
medellång sikt den ekonomiska integrationen. Därutöver kan detav
ñnnas långsiktiga effekter, dessa mycketär svåra beräkna ochattmen
kan förmodas relativt i jämförelsesmå med effekten kort tillpåvara
medellång sikt.

Ekonomikonsekvensutredningens bedömning

Vi har valt inte själva bedömningatt göra någon den ekonomiskaav
utvecklingen i de alternativen. I ställettre utgår vi från de beräkningar

utförts inom den samhällsekonomiska EG-konsekvensutredningen.som
Dess bedömning är den årliga tillväxtenatt under de närmaste iåren
genomsnitt blir 0.45 högre vid medlemskap jämförtprocent medca ett
EES. EES-avtalet förväntas i sin årlig tillväxttur ärgenerera en som

0.35 högre än vad skulleprocent bli fallet vidca utanförskap.som ett
Beräkningarna bygger i huvudsak på effekten direkt-pårapporten om
investeringarna, författad Andersson och Fredriksson 1993 vid In-av
dustrins utredningsinstitut, IUI. börDet betonas dessa siffroratt är
resultatet osäkra simuleringar, och utfallet i högatt grad berorav på
de antaganden vilkapå modellen baserats.

The Task Force Report

EG-kommissionen lät oberoende kommitté studera effekterna påen
miljön den inre marknaden. The Task Force Environmentav and the
Internal Market redogör i 1992 The Environmental Dimension the
Task Force Report för sina slutsatser. Gruppen pekar bl.a. på att
frånvaron produktregler på gemenskapsnivå kan leda tillav fåratt man

omfattande spridning produkter från länderen med dåligt utveckladav
produktkontroll. framhållerDen vidare risken för okontrolleraden
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uppmärksammas ärproblem attavfall.spridning Ett annat somav
effektfå påmark kanutlänningars köphinder föravlägsnandet avav

föremål förinte någondockblirpotentiella problemmiljön. Dessa
analys.ingåendemera

The Tasktransportsektorn.effekterna pååtStörre ägnasutrymme
sinförmodellermakroekonomiskaEG-kommissionensutnyttjarForce

inredengenomförandettill slutsatsenkommerochanalys att av
till denleda gräns-oförändratallt attmarknaden kommer attannat

5030 ochmellanmedlastbilstrañken ökar procent.överskridande
ledertillväxtensnabbaredeneffekternaövrigamed deTillsammans av

respektiveblir 8-9kväveoxidersvavel ochtill utsläppendetta att av
blivit fallet.haskulle2010 vadhögre år än12-14 procent annarssom

debatten. Deti svenska ärmisstolkats denoftasiffror harDessa
tillförhållandeiutsläppökningar dessafaktiskainte fråga avom

referensaltemativjämförelse medSiffrornanivåer. utgör ettdagens en
siggestaltaskulledenutvecklingenbaseras på antar attmansomsom

svavelut-innebärgenomförts. Detaldrigmarknaden attden inreom
45minskar medmarknadeninremed den procenti falletsläppen ca

kväveoxidutsläppenminskningenmedantill 1990,förhållandei av
10vid procent.stannar ca

ekonomiskasnabbaredenocksåpåpekarTask Force-rapporten att
dedelviseffekter, uppvägerdynamiskamedföratillväxten kan som

faktorsådanExempelmiljön. påeffekterna pånegativaförväntade en
företagensförnyelsesnabbaremedförtillväxtenden högreär att aven

speciñka utsläpp. Gruppenlägretill någotvilket lederutrustning,
skulle kunnaåtgärderkompletterandebehovetdiskuterar också somav

ytterligare.negativa effekternadereducera
skärpningsnabbareåtgärder kanExempel sådanapå avenvara

ochskatteranvändningökadavgaskrav ellerochproduktregler aven
minis-EG-parlamentetsåvälhardeavgifter. Under årensenaste som

kost-trañkensintemaliseringförsigterrådet uttalat externaaven
ochskattertrafikslagolikadetMednader. att genommanmenar

männi-uppkommer påför de skadortvingas betalaavgifter skall som
behovetsärskilt betonatEGEUinomharoch Manskor enavnatur.

Vikostnader. måstelandsvägstrañkensdenintemalisering tungaav
handling i dettatillordfråninteEGEU gåttännudock konstatera att

etablerasmarknadenden inre attinnebär utanavseende. Det att
utsträck-ividtagitsmiljövårdsåtgärder någon störrekompenserande

tillmiljökravvissavarit knytahaderimligning. En attansatsmer
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själva beslutet enhetsakten etablera den inreatt marknaden,om genom
möjlighetenden utnyttjades aldrig.men

Effekter Sverigei

kommerEES-avtalet liksom EU-medlemskapet upphov tillatt ge
liknande effekter miljön.på För kunna beräkna dem i detaljatt mera
skulle behöva ha tillgång till datoriserad makroekonomiskman en
modell med hjälp kan studera effekter olika näringsgrenarpåvars man

integrationen. Vi har inte haft tillgång till den möjligheten fårav utan
nöja med förenklad variant.enoss

samhällsekonomiskaDen konsekvensutredningen kommer till
slutsatsen såväl EES-avtalet EU-medlemskapetatt medför denattsom
svenska industrin blir kunskapsintensiv jämfört med fortsattettmera
frihandelsavtal. Tendensen blir särskilt markant i EU-alternativet.
Fortsatt frihandelsavtal förväntas medföra Sveriges ekonomi relativtatt

blir râvaruintensiv. Den samhällsekonomiskasett konsekvensut-mera
redningen redovisar emellertid inga siffror för de enskilda branscher-

utveckling, vilket detgör svårt för beräkna den eventuellanas attoss
volymförändringens effekter miljön.på

Även det kan svårt bedöma den framtida utvecklingenattom vara
vi på goda grunder kunna den mertillväxtanser anta attoss som

uppkommer i EES- och EU-alternativen kommer väsentligtatt vara
mindre energiintensiv genomsnittetän vår nuvarande produktionav av

och tjänster. Vi har sedan 1970-talet avtagande energiintensi-varor en
i svenskaden produktionen.tet
Integrationen kan förväntas medföra ökad efterfrågan på trans-en

berorDet dels denpåporter. gränsöverskridande handeln ökaratt och
dels på inklusive användningenatt transporterna, privata fordon,av
tenderar öka snabbare den ekonomiskaatt än tillväxten. rimligEn

baseradutgångspunkt, på utvecklingen under de årtionde-tvåsenaste
är i genomsnittatt ökartransporterna med 1.2 BNPna, närprocent

tillväxer 1med Möjligen kan denna tendens förstärkasprocent. något
till följd den snabbare ökningen de långväga godstransporterna.av av

långvägaDe andel dettransportemas totala godsflödet på väg ärav
emellertid så liten tendensen inte bör fåatt något störrepaass genom-
slag totaladepå utsläppen föroreningar från landsvägstrañken.av
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1980-taletEfterfrågan flygresor fördubblades förunderpå att
därefter lågkonjunkturenNär den nuvarande övervunnen,ärstagnera.

ungefärförmoda efterfrågan utvecklaskan kommer påatt attman
igen. Integrationen kan förstärka den tendensensätt attgenomsamma
utrikes tjänsteresor snabbare tidigare.behovet ökar änav

1980-talet,totala användningen energi stagnerade underDen av
kärnkraftentillförseln primärenergi ökade kraftigt attmen av genom

dockspillvärme. inte i denupphov till mängder Detta noterasstorager
avvecklas,svenska energistatistiken. kärnkraften skall kanNär någon

med fossilbräns-del produktionen komma behöva ersättasattav
synligalebaserad kondenskraft. blir spillvärmeförlustemaDå nytt

kapiteli energistatistiken. Till dessa frågor återkommer vi i 17.
skillnaden mellan dedetta kapitel nöjer vi med studeraI attoss

huvudalternativen. Vi efterfråganolika kan därvid konstatera påatt
ungefär1980-talet i flesta samhällssektorer ökade dubbeltunder de så

ekonomiska från den ökadefort den tillväxten. Vi bortser då an-som
överskottetvändningen för värmeändamål, orsakades påav som av
låga prisnivånoch priser följde därav. Eftersom dende låga som

rimligtefterfrågan, i dettastimulerade övrig kan detäven attvara
mindreefterfrågan ökasammanhang räkna med kommerpå attatt

elanvändningen ökarsnabbt i framtiden. Vi räknar således med att
ekonomiskytterligare tillväxt.med 1.5 för varjeprocent procent av

tillväxt deVi i kapitel skillnaden i ekonomisk mellandettaantar att
efterfrågan inomhuvudaltemativen kommer skapa påtre att en

servicenäringarnaverkstadsindustrin, hushållen ochtransporterna, som
Vi förmodarprocentuellt 1.5 tillväxten själv.gångerär större än

marginalenvidare efterfrågan olja förökad bränslenpå påatt pro-
och uppvärmningsändamål i kommer motsvaraprocent attcesser

uppräknade sektorerna.hälften den ekonomiska tillväxten i deav nyss
fallet medför ekonomisk tillväxtdet således påI procentensenare en

med halvefterfrågan bränslen för ändamål ökarpå sådanaatt en
jämfört situationen vid utanförskap.medprocent ett

andelindustrin förkan något störreDen tunga antas svara en av
EGEU-altemati-industriproduktionen i EES-altemativet jämfört med

utanförytterligare i alternativ där vi heltoch stårnågot ettvet mer
blirEGEU. emellertid inte tillverkningsvolymensäkertDet är att

globalaskulle bli fallet, innebär detta knappast denOm såstörre. att
Sverigeproduktionen ökar. i ställetDet ärt.ex. somav pappersmassa

ökarökad satsning produktionskostnader sin andeloch lägregenom en
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produktionen. utsläppenFör påverkar klimatetämnenav av som
koldioxid spelar det ingen roll produktionen i Sverigeägerom rum
eller i Finland eller Kanada. För utsläpp kan upphov till lokalasom ge
skador kan dock högre inhemsk produktionsvolym upphov tillen ge
problem.

Ökade utsläpp koldioxidav

Sverige har förbundit sig till utsläppen koldioxid 2000åratt attse av
tillbaka 1990 nivå. Enligtär på års Naturvårdsverkets bedömning

kommer utsläppen öka med minst miljoner4 vi inte vidtaratt ton, om
ytterligare åtgärder. framgårSom tabell 11:1 kommer koldioxidut-av
släppen bli högre i EES-altemativet vid utanförskap. viOmänatt ett
blir medlemmar i blirEU, utsläppen ytterligare högre till följdnågot

den snabbare tillväxten. beräkningarVåra baserade ekonomi-är påav
kommitténs tillväxtprognos och redovisade bedömningvår ovan av
skillnaden i efterfrågan elektricitetpå och Vi harvärme.transporter,
därvid frånutgått elektricitet marginalen produceras i gaskom-påatt
bikondenskraftverk 50 % verkningsgrad. För understryka osäker-att
heten i såväl ekonomikommitténs beräkningar redovisarvårasom egna
vi intervall baserade på antagande osäkerhetenär ärett attsom om

20 procent.

Tabell 11:1 Utsläppen koldioxid i EGEU- och EES-altemativenav
efter 10 i förhållandeår till utsläppen vid fortsattett
utanförskap. Miljoner och 1990 årston procent av
nivå.

Milj. Procentton

EES 2.3-3.5 3.8-5.8+ +

EGEU 5.0-7.6 8.3-l2.6+ +

Om vi får starkare tendens energieffektivitetökad framför alltmoten
i fordon, kan skillnaden mellan alternativen bli mindre. Detnya
kräver dock höga skatter eller andra starka styrmedel.
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För perspektiv frågan bör också framhållasrätt åt EU-att attge
ländernas koldioxidutsläpp 40 Sveriges.är gånger större än Enca
förändring EU:s utsläpp med 0.25 får såledesprocentav samma
inverkan klimatet förändringpå de svenska utsläppen medsom en av
10 procent.

Svavel och kväveoxider

förbrukningenAtt fossila bränslen blir i EES- och EGEU-störreav
alternativen innebär inte utsläppen svavel, kväveoxider ochatt av
kolväten kommer likaöka mycket. beror den tillkom-Det påatt att
mande energianvändningen i utsträckning kommer iägastor att rum

anläggningar fordon,och vilka tillupphov mycket lägrenya ger
specifika utsläpp genomsnittet dagens anläggningar.än av

trafiksektornInom har vi beträffande kväveoxider frånutgått
Naturvårdsverkets grundscenario för 2005 1993.år Naturvårdsverket
För transportsektorn har vi därvid antagit den tillkommande voly-att

jämfört med utanförskap i fordon släpperägerett utmen rum som
i genomsnitt 20 mindre genomsnittet för de fordonänprocent som
kommer i bruk vid denna tidpunkt. För elproduktionen räknaratt vara
vi med frånutsläpp gaskombikraftverk utnyttjar bästa tillgängligasom
teknik.

motorfordonFör i övrigt Sverige i samtliga alternativantas att tre
tillämpar förgränsvärden fordon EGEU. Möjligensamma nya som
underskattar vi därmed i möjligheterna i det alternativnågon mån där
vi helt utanförstår EU. det alternativet skulleI kunna tänkas ställa
högre grad motorfordonpå vad inom unionen. Viän görnya man

vidare från användningenutgår ekonomiska styrmedel frånutgåratt av
ambitionsnivå i samtliga alternativ. exaktaDentresamma samman-

sättningen kan dock komma variera beroende Sverige ipå EU-att att
alternativet kommer förhindrat fritt välja styrmedel.att attvara

Av tabell 11:2 framgår kväveoxidutsläppen uppskattas bli 2att ca
respektive 4-5 högre i och EU-alternativen.EES- Svavelut-procent
släppen bli storleksordning i samtliga alternativantas treav samma

redovisasoch därför inte i tabellen. Om inför regler förEU svavelhalt
i eldningsolja innebär måste kanuppåt,tung attsom anpassa oss
dock problem uppkomma i EU-alternativet och möjligen också inom

för EES.ramen
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EES-altemati-Tabell 11:2 kväveoxider i EGEU- ochUtsläppen av
till vid fortsattefter 10 i förhållande utsläppenår ettven

2005 vidutanförskap. nivånochTon årprocent ettav
utanförskap.

Ton Procent

l.6-2.4400-6 400EES 4+ +

800 3.5-5.3EGEU 9 800-14 ++

inse 60få perspektiv dessa siffror det viktigtFör på är att attatt ca
del kvävenedfallet Sverige härstammarden överprocent somav av

frånfrån utsläpp kväveoxider inte från ammoniak kommerochav
30källor i EU-ländema, totala utsläppde nuvarande gångerärvars ca

Sveriges. liten förändring EU-ländemas utsläpp harEnstörre än av
övrigtsåledes betydelse både för och för iEuropa änstörre storenoss

Möjligheterna för Sverigeförändring svenska utsläppen.de attav
förbränningsanläggningarpåverka avgasregler och kravEU:s på är

i medlemsalternativet.störst

Övriga effekter

EES-altemativen ocksåsnabbare tillväxten i EGEU- och kommerDen
blirfå för miljön. de flesta avseenden dockandra konsekvenser Iatt

luftskillnaden försumbar. gäller utsläpp till ochDet vattent.ex. av
persistenta organiska föreningar. Utsläppentungmetaller och av

dock bli högre i EES- ochklorerad organisk substans kan något
massaindustrins produktion ökar.utanförskapsalternativen, Ut-om
produktionen blir dock i fallsläppen från den tillkommande så väsent-

genomsnittligaligt utsläpp de utsläppen årlägre såväl dagensän som
vid2005. fullt möjligt blekeriprocesserna helt slutna denDet ärär att

tidpunkten.
följer medflöde metaller och organiska föreningarDet somav

bli i och EGEU-färdiga produkter kommer dock EES-störreatt
frihandelsavtal. Mättnadsten-alternativen i fallet med fortsattän ett

docki efterfrågan olika avfallsskapande produkter kandenser på
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förmodas medföra skillnaden relativtblir liten. sakSamma gälleratt
utsläpp till luft och gödande fosfor och kväve.ämnenvatten av

intemaliseringEn kostnadernaav

negativa effekternaDe miljön integrationenpå kan minska EUav om
vidtar långtgående åtgärder hittills. intemaliseringEnänmera av
trañkens kostnader föroreningar, buller och trafikskadorexterna

ökad beskattning skulle kunna motverka de negativa effekternagenom
den ekonomiska integrationen. Om sådan miljöbeskattning införsav en

inom EU det emellertid mycket troligt Sverige vidtarär att motsvaran-
de åtgärder vi imed EGEU ellerär EES, har bilateraltoavsett ettom
handelsavtal med EGEU. Sverige nämligen för närvarande det landär
i Europa hunnit längst intemaliseringpå de olikavägen motsom en av
trañkslagens kostnader. reducera högre iFör de utsläppen EES-att
och EGEU-altemativen Sverigemåste berett vidtaattvara mera
långtgående åtgärder vad krävs i alternativ med långsamma-än ettsom

ekonomisk tillvåxt. fråga diskuterasDenna i avslutan-närmare vårtre
de kapitel.

Effekterna statsfmansernapå

samhällsekonomiskaDen konsekvensutredningen räknar denmed att
statsñnansiella nettokostnaden medlemskapet tillkommer uppgåattav

under 20 miljarder. Motsvarande nettokostnad för EES-alterna-strax
tivet beräknas till 0.7 miljarder år.ca per

Långsiktigt kommer försvagningen statsbudgeten kompense-attav
den snabbare tillväxten i och EES-alternativenEU-attras av ger upp-

tillhov ökade skatteintäkter för EES-alternativet kommer viIstaten.
enligt dessa beräkningar omgående plus, kannästan på medan det ta

5 i EU-alternativet.årca
För perspektiv medlemsavgiftens påverkanrätt påatt stats-ge

ñnanserna vill vi tillfoga det bara liten Sverigesdeläratt en av
utgifter för miljövård bekostas statsbudgeten. Miljö- ochöversom
naturresursdepartementets utgiftsanslag bara till 2 miljar-drygtuppgår
der år. Merparten kostnaderna totalt minst 30 miljarderper av
uppkommer hos företagen, kommunerna och hushållen.





SOU 1994:7 Kapitel 12 159

12 Våra möjligheter påverkaatt

EU:s miljöpolitik

Vi skall i det här kapitlet analysera möjligheterna för Sverige att
påverka EU:s miljöpolitik medlem unionen respektive inomsom av

för EES-avtalet. Avslutningsvis kommer vi också kortramen att
jämföra dessa båda alternativ med situation där vi helt utanförståren

institutionellt samarbete med EU.ett

Sveriges inflytande EU-medlemsom

Som medlem EU kommer Sverige få flera fördelar inteattav som
följer EES-avtalet. viktigasteDe är:av

1 i ministerrådetRösträtt
2 Sverige ordförandelandsom
3 Representation i parlamentet
4 Möjlighet kommissionäratt utse en
5 Svenska tjänstemän i kommissionen
6 Fullständigt deltagande i kommissionens arbetsgrupper och kommit-

téer
Deltagande7 i ministerrådets arbetsgrupper

Sveriges i ministerrådetröst

EGEU:s nuvarande medlemsländer förfogar tillsammans 76över
i ministerrådet.röster För kvalificerad majoritetuppnå krävs medatt

dagens regler 54 medan minimumröster, 23 bildarrösterett av en
Österri-blockerande minoritet. Som medlemmar kommer Sverige och

ke, enligt kommissionens uppfattning, fyra i ministerrådet,röster
medan Finland och Norge kommer vardera sammaatt tre som
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utvidgning behåller de nuvarandeDanmark. Om efterEU pro-en
kvalificerad majoritet,för blockerande minoritet ochcentsatserna

kvalificerad64 90 förkommer det inom 16 krävasEU röster av
kvalificerad majoritetfattas medmajoritet. blockera beslutFör att som

i fall krävas 27kommer så röster.att
tabell 12:1.inom 16 framgårMedlemsländemas röstetal EU av

16Tabell 12:1 Röstetal inom EU

Tyskland 10
Storbritannien 10

10Italien
Frankrike 10

8Spanien
Belgien 5
Nederländerna 5
Grekland 5

5Portugal
Sverige 4
Österrike 4

3Danmark
Finland 3

3Norge
3Irland

Luxemburg 2
90

i miljö-debeslut kvaliñcerad majoritet12 krävs för medI EU attett
antingen får sigfrågor pådrivande och NL medländerna D, DK

kombination desamtliga länder eller tvåstora ettutom av aven
UK och alla eller allaåterstående länderna ochE, I nästanstora

iSkillnaden blir ganska litende och P.B, GR, IRL, LUXsmåav
Österrike,utökas16 progressiva länder medEU trots att gruppen

Sverige och Finland.Norge,
minoritetmöjligheten bilda blockerande lederBeträffande att en

påtaglig förbättring.utökningen till 16 medlemsländer till Deen mera
Finland,flesta sammanhang utökade medpådrivande länderna, i denu

Österrike, uppgiften stöd frånSverige klarar denochNorge, utan
12 stöd från ytterligare land räckerland. krävsnågot I EU ettannat

med Luxemburg.
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Frågan emellertidär hur viktig möjligheten för de progressiva län-
derna blockera beslut i miljöfrågor egentligen kommer visa sigatt att

beslutI enligt artikel 1305 kan de ambitiösa länderna i mångavara.
fall förmodas föredra i deras otillräckligtycke åtgärd framför ingeten
beslut alls. Deras möjligheter vidta långtgående åtgärderattegna mera
påverkas inte. beslut enligt artikelI 100a kan de däremot tänkas
vilja blockera beslut alltförpå låg ambitionsnivå, såvida de inteett
själva erhåller bibehålla alternativträtt införa långtgåendeatt mera
krav.

Slutsatsen bör bli möjligheten bilda blockerandeatt attnog en
minoritet främst kan få betydelse i varurelaterade frågor, där drivkraf-

bakom harmoniseringen viljaten utgörs undvika tekniskaattav en
handelshinder. Skillnaden mellan förutsättningarna i 12EU och 16EU

måttlig.är

Betydelsen Sveriges deltagandeav

denI redovisade analysen utgick vi från skillnaden mellan 12EUovan
och EU 16. För belysa betydelsen Sveriges eventuella deltagan-att av
de vimåste i stället redovisa effekten Sveriges medlemskap. Attav
behandla de fyra kandidatländema block missvisande,ettsom vore
eftersom de varken ansökt medlemskap i eller genomförom grupp en

folkomröstning. Som framgått tidigare kapitel detärgemensam av
också möjligt de kan ha delvis motstridiga intressen.att

För belysa effekten Sveriges uppgående i vi därföratt EU måsteav
jämföra EU med respektive land. Effektenvårt Sverigesutan av
deltagande för möjligheten bilda kvalificerad majoritet äratt utom-en
ordentligt liten. Möjligheten bilda blockerande minoritet på-att en
verkas i högrenågot grad. Om Sverige deltar, kan de pådrivande
länderna verkställa blockad dem skulleäven medröstaetten om av
majoriteten får dock Tyskland. bör inte förvånaDet attvara
Sveriges formella inflytande blir begränsat. landVårt har bara 2,3ca

Västeuropas befolkning och EGEU:sprocent rösträtts-trots attav
regler medlemsländer,små blir andelvår röstetalet baragynnar av
drygt 4 procent.

6 l4-Ol44
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Om utvidgas ytterligareEU

Turkiet,i framtiden utvidgas ytterligare. Cypernkan kommaEU att
Schweiz haransökningar skaoch Malta deraspå prövas.väntar att

följd befolkningensför tilluttalat sitt intresse medlemskap, men av
Ministerrådetfrågan allt döma.avvisande hållning till EES vilar attav

centraleuropeiska länders1993 sig positivt radhar under uttalat om en
nämndeframtiden blimöjlighet i medlemmar. Mannågon gångatt

Bulgarien ochSlovenien,därvid Tjeckien, Slovakien,Polen, Ungern,
Även lång tid detRumänien. säkert kommer äratt taom processen

utvidg-medlemmar.unionen 15-20 har 25-tal Entänkbart åratt ettom
folkrikafå till följd dening med ytterligare antal länder kansmå attett

ministerrådet. Medinflytande imedlemsländerna ställer krav ökatpå
000 in-190har Luxemburg pådagens rösträttsregler två röster, en

i minister-8 miljoner tyskar varje tyskmedan det påvånare, går röst
det totalaosannolikt Sveriges andelrådet. Långsiktigt det inteär att av

röstetalet kommer hamna under tre procent.att

i ministerrådetSverige ordförandesom

Sverigebibehålls kommerde nuvarande reglernaFörutsatt att som
underi ministerrådet16 ordförandeskapetmedlem en utövaattav

bli ländernakan också demånader åttonde Det såår. att storavartsex
inomreformen1996 planerade institutionellainom för den tillramen

deintervallfå ordförandeland medkräver något änEU tätareatt vara
iSverigemodell utformas skulleBeroende hur sådanpåsmå. etten

ordförandeskapetfall l6 medlemsländer inneha gångmed varten
unionenEfter ytterligare utvidgningnionde till tolvte år.vart aven

tjugondefråga sextonde till år.kan de bli vart vartom ca
möjlig-godaingen ordförandelandet harråder tvekanDet attom

kommissionens arbetsprogram och EU:skortsiktigt påverkaheter att
frågorprioritera vissadagordning. Ordförandelandet kan väljat.ex. att

tidigare beslut ochkommissionens arbete elleraktuellasom är p. g.a.
möjlig-ocksåframtiden. ordförande harskjuta andra Sompåatt man

långsiktiga dagordningenkompromissförslag.framlägga Denhet att
miljöhand-policybeslutövergripande t.ex.bestäms dock mera av

förslag.prioriteringar ochkommissionenslingsprogrammen och av
miljö-drivaordförandeskapet för EU:sMöjligheten använda påattatt

relativt liten.sammanfattningsvis bedömaspolitik måste som
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Representation i parlamentet

Om antalet platser i parlamentet utökas i proportion till det tillskott av
invånare kandidatländerna bidrar med, skulle Sverige få drygt 20som
platser 600. Det 3.5 samtliga mandat.motsvararav ca procentca av
Det emellertidgår inte behandla Sveriges ledamöteratt homo-som en

I praktiken kommer de olika partier ochgen grupp. att representera
ingå i skilda block inom EU-parlamentet.

EGEU-parlamentet har under de visatåren betydligtsenaste en
radikalismstörre i miljöfrågor ministerrådet.än En fråga huröppen är

parlamentets utökade makt enligt Maastrichtfördraget kommer att
påverka ledamöternas respektive de nationella partiernas agerande. I

del frågor får parlamentet i andravetorätt, möjlighet till andraen en
läsning. Det kan medföra de nationella partierna i högre gradatt än
hittills söker påverka såväl urvalet kandidater de valda ledamö-av som

ställningstaganden.ternas Man kan därför inte säker på attvara
parlamentet framledesäven kommer lika radikalt i dag.att vara som

Sveriges ledamöter kan hur situationen utvecklas för-oavsett- -
modas ha ganska begränsad inverkan parlamentetspå ställningstagan-
den i olika miljörelaterade frågor. De kan dock komma tillföraatt en
del frågeställningar och synpunkter. Förhållandena i parlamentetnya
kan också komma påverkas ytterligare utvidgningatt unio-av en av
nen.

En svensk kommissionär

För närvarande har de länderna varderarätt ledamö-stora tvåatt utse
kommissionen, medanter de mindre vardera Sverigeav utser en.

kommer medlem EU möjlighet nominera ledamotsom attav en av
kommissionen.

Förutom kommissionären för miljö det främst deär ledamöter som
för den inre marknaden, energifrågorna ochansvarar transporterna,

jordbruket kan utforma förslag betydelse för miljön. Detsom ärav
naturligtvis inte säkert Sverige under de årtiondenaatt närmaste skulle
få möjlighet nominera just någon dessaatt ledamöter. Man börav
också ha klart för sig de enskilda ledamöterna kommissionenatt av
inte företräder de länder nominerat dem. De uteslu-representerarsom
tande gemenskapen. Däremot det självfalletär så svensk medlematt en
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kommissionen bär med sig svenska erfarenheter och svenskaav
värderingar.

Om EU sig för ytterligareöppnar länder, det troligtär attsenare
måste dagensöverge regel varje medlemsland skall ha rättattman om

nominera minst röstberättigad kommissionär.att möjlig lösningEnen
kan bli enbart de länderna får behålla nomineraatt rättenstora att egna
ledamöter.

Svenska tjänstemän i kommissionen

Om Sverige blir medlem kommerEU svenskar arbetaattav som
tjänstemän i kommissionen. Om antalet tjänstemän efter utvidgningen
till 16 medlemsländer förblir i oförändrat, kan det efter någotstort sett
årtionde förmodligen sigröra det totala antalettre procentom av av
EU anställda tjänstemännen eller 500 inkl. tolkar ochca personer
översättare. Av dem kan tiotal förväntas arbeta inom miljödi-EU:sett
rektorat. Därtill kan svenska tjänstemän inneha befattningar i andra
direktorat, där de med förbereda förslagär får direkt ellerattom som
indirekt betydelse för miljön.

Alla tjänstemän i kommissionen förutsätts arbeta för bästa.EU:s
alltsåDe inteär några för sina respektive hemländer.representanter

Tjänstemännens idéer och erfarenheter dock givetvis i vissär mån
färgade deras bakgrund. kan urskiljaMan olika kategoriertreav av
tjänstemän inom kommissionen:

1 Medlemmar kommissionärernas personliga kabinettav
2 EU anställda tjänstemän ochav
3 medlemsländerna anställda tjänstemän för viss tid ställts tillav som

kommissionens förfogande nationella experter

förstnämndaDen kategorin litenär och kopplad till den svenska
kommissionären. andraDen kategorin består fast anställd personalav

förväntas följa respektive generaldirektörs direktiv och i övrigtsom
uppträda politiskt neutralt. medlemsländernaDe utlånade tjänste-av

skall ocksåmännen uppträda kommissionens tjänstemän, desom men
tillför ofta idéer erfarenheteroch från det landet. kommis-Näregna
sionen inom sin fasta stab saknar speciellnågon kompetens detäregen
vanligt den ber medlemsländerna hjälp. den utsträckningatt Iom som
svenska myndigheter, Kemikalieinspektionen och Naturvårds-t.ex.
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verket, besitter den önskade kompetensen det möjligt förär dem att
från tid till placera personal hos kommissionen. Miljödirektora-annan

personal består till del nationellatets Medlemsländer-stor experter.av
ställer ofta nationella till kommissionens förfogande förexperterna

arbete frågormed särskildär betydelse för dem.som av

Informella möjligheter påverkaatt

Hittills har vi begränsat analysen till Sveriges formella möjligheter att
inflytandeutöva i EUzs beredande respektive formellt beslutande
Vad svårare bedömaär vilka informella möjligheterärattorgan. som

påverka medlemskapetatt skulle Sverige. Sverige iär ävensom ge
detta avseende litet land, och kan förmoda alltett likaannat attman
medlemmarna tenderar lyssna uppmärksamt ochatt på storamera
politisktekonomiskt betydelsefulla länder deän på finnssmå. Det
dock flera exempel hurpå ländersmå Danmark och Nederländer-som

påverkat lagstiftningen inom gemenskapen. Holländarna harna t.ex.
haft inflytande utformningenöver femtestort miljöhandlingspro-av

och gemenskapens koldioxidpolitik,grammet medan Danmarks ageran-
de haft betydelse for märkning kemikalier, freonaweckling ochav
miljöavsnittet i Maastrichtfördraget. faktiskaDet utfallet för Sveriges
del beror bl.a. i vilkenpå utsträckning vi i tidigt skedeettsom av
olika frågors behandling förmår underlagsmaterial, idéerpresentera
och förslag förankra dessa hos andra medlemsländer.samt

Man får också förmoda EU:s medlemsländer i fallmångaatt
lyssnar med uppmärksamhetstörre på förtalarrepresentant etten som

medlemsland företräderänannat EES-partner. blirDeten som en
rimligen också lättare medlem bilda informella koalitioner medattsom
andra medlemsländer, eftersom då kan likvärdigman agera som en
och röstberättigad part.

Om Sverige skall förmå utnyttja de informella möjligheterna ochatt
inflytandeutöva större vad följerett än röstetal, krävsvårtsom av

förmodligen betydande personell och ekonomisk insats. Våraen
analyser förslagoch måste grundade i europeisk verklighetvara en

iän svensk, och vi måste budskapgöra vårt begripligt intesnarare en
ibara Bonn, Paris och London också i Aten, Rom och Madrid.utan

För Sverige skall kunna utnyttjaatt medlemskapet för i någonatt
högre grad påverka EU:s miljöpolitik krävs således goda bilaterala
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kommittéer-aktiv i olika arbetsgruppema ochkontakter, denärvaroen
förslag. Vitillräckligt för fram bramed kunnaatt tasamtna resurser

skall till frågor i kapitel.återkomma dessa ett senare

Sveriges möjligheter inom för EESramen

för får Sverige möjlighet delta i delEES EU:sInom att en avramen
Till dearbetsgrupper inom de områden omfattas avtalet.som av

jordbruketområden inte omfattas överenskommelsen hör bl.a.som av
lagstiftning skalloch skattepolitiken. förslag till berör EESI ny som

EG-kommissionen låta från EFTA-ländema delta påexperter samma
villkor medlemsländemas experter.som

tillEU-kommissionen överlämnar färdigt lagförslagNär EU:sett
ministerråd, skall förslaget samtidigt delges EFTA-ländema, kansom

förslaget diskuteras i kommitténbegära den seatt gemensamma
kapitel 5. Kommissionen ska också enligt EES-avtalet hålla EFTA-
ländema diskussionerna ministerrådet,underrättade i EFTAså attom
vid behov kan begära förnyade överläggningar.

möjlig-rimligt förmoda de enskilda EFTA-ländemasDet är att att
het ministerrådets ställningstaganden mycketpåverka begränsa-äratt
de. slutliga utformningen kommer fastställasDen lagar att utannyaav

EFTA-ländema får möjlighet Samrådsförfarandetmedverka.att att
kommer således inte inflytande deltagande iatt ettge samma som
beslutsprocessen, vilket förbehållet medlemsländerna.är

Om Sverige från medlemskap, medan flera de övrigaavstår av
Österrike, Finland och blir medlemmar, kommerkanske Norge
betydelsen dessa överläggningar minska. En EFTA-gruppattav
bestående Sverige och enstaka land kommer knappastnågot annatav

jämbördig möjligheteruppfattas SverigesEU att motpart.av som en
delta i kommissionens intearbetsgrupper påverkas dockatt av om

de övriga EFTA-ländema blir medlemmar i EGEU. Sverigenågra av
kan självfallet också sig friheten framföra synpunkter till EU:sta att
ministerråd. Möjligheterna till framgång här i hög grad bero-ävenär
ende i vilken utsträckning Sverige avsätter görav som resurser som
det möjligt och förankra väl underbyggda idéer ochatt presentera
förslag.
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Sveriges möjligheter vid utanförskapett

Det gällande frihandelsavtalet inga helst möjligheternu tillger som
medverkan i EGEU:s lagstiftningsprocess. Som utanförstående kan vi
visserligen frihetenta förslag elleratt underlagsmaterialpresenteraoss
till kommissionen och dess arbetsgrupper, vi kan i det fallet intemen

säkra på våra verkligenatt till behandling.vara tas Detpapper upp
kan också svårt helt utanförståendeatt lämna konstruktivavara som
bidrag, när på grund otillräcklig insyn har dålig inblick i denman av
pågående diskussionen.

Sammanfattning

Betydelsen kunna påverkaatt EU:s arbete inom miljöområdet kom-av
sannolikt medväxa tiden.att Vad talar förmer sådan utveck-som en

ling bl.a. förhållandetär det i framtiden kommeratt bli vanligareatt
EU snarare medlemsländernaatt än inom de miljökonventio-agerar
till vilka Sverige anslutetär se också kapitel 13.ner Om fort-EU

sätter utvidgas blir unionens betydelseatt än större.
Ett litet land Sverige kan aldrig förvänta sig någotsom större

inflytande på den europeiska politiken. Ensamma kan vi varken ge-
nomdriva eller förhindra förslag. Våra möjligheter ligger i att samar-
beta med likasinnade länder och söka deövertyga tveksammaatt om

våra förslag bra.att är Sveriges i ministerrådetröster begränsadär av
betydelse det gällernär skapa kvalificerad majoritetatt i miljöfrå-en

Vår betydelse någotär större, när målet bildagor. är blockeran-att en
de minoritet. Våra möjligheter lyckas avgörs vi kanatt erbjudaav om
goda analyser och väl genomtänkta förslag förmågapå vårsamt att
förankra dessa hos de övriga medlemsländerna.

Skillnaden mellan EES och medlemskap i liggerEU främstett i att
medlemskapet rösträtt möjligheter delta i allasamtger attoss samman-
hang där frågor bereds eller beslutas. EES inte möjlig-ger oss samma
het följa lagförslaget ändaatt fram till beslut. innebärDet rimligen att
vi i EES-alternativet kan behöva avsätta än större i syfte attresurser
söka påverka kommissionens arbete.

Om vi helt friastår från EU får vi väsentligt möjlighetersämre att
påverka unionens arbete inom miljöområdet. Vi kan visserligen även
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intevi kanoch förslaginformationöversändasådant lägei menett
beslutsfattande.beredning ochvidmedvara

godochbanamöjligheter väg attvåraFrågan att vara ennyom
15.kapiteli slutetdiskuterasförebild av
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13 Våra möjligheter inomatt agera

miljökonventionema

Sverige anslutet tillär antal konventioner inom miljöområdet.ett stort
viktigasteDe finns förtecknade i Några konventionernarutan. ärav

regionalt avgränsade, medan andra globala. Till de förraär hör bl.a.
Genevekonventionen, Oslo-, Helsingfors- och Pariskonventionerna

Bernkonventionen.samt

Genevekonventionen långväga gränsöverskridande luftföro-- om
reningar
Baselkonventionen kontroll gränsöverskridande trans-- om av

och slutligt omhändertagandeporter miljöfarligt avfallav
Washingtonkonventionen internationell handel med utrot-- om
ningshotade djuroch CITESväxter
Ramsarkonventionen våtmarker internationell betydelse- om av
för fågelskyddet
Bernkonventionen skydd vilda djur och iväxter Europa- om av
Bonnkonventionen skydd flyttande vilda djur- om av
Wienkonventionen skydd ozonskiktet- om av

ÖstersjöområdetsHelsingforskonventionen skydd marina- om av
miljö
Pariskonventionen förhindrande havsförorening från° om av

källorlandbaserade
Oslokonventionen förhindrande havsföroreningar- om av genom

fartygdumpning från
Förenta Nationemas ramkonvention klimatförändring- om
Konventionen biologisk mångfald- om
Esbokonventionen miljökonsekvensbeskrivningar i ett- om
gränsöverskridande sammanhang

1 Oslo- och Pariskonventionema kommer inom kort ersättas denatt av
Pariskonventionen ibland kallad Nordatlantkonventionen,nya som om-

fattar utsläpp från både land och fartyg.
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konventionernaregionalaDe

reci-täckerkonventionerna deregionalafördel med de ärEn att en
berördadeavseendegeografiskt område påpient eller utanett om

sammanslutning. Flerapolitiskt block elleringår iländerna något av
sigvisatSverige hör har ocksåkonventioner till vilkade regionala

fastställasituationen ochkartläggagällerfungera väl, detnär att
hör denTill svagheternavetenskapliga kriterier för arbetet. att gemen-

dåligt utvecklad. Någraefterlevnadenövervakningen äravsamma
ytterligare svårighetsanktioner finns inte. ärmöjligheter till En att

för någotutsläppsvolymenfastställs ireduktionsmålen ofta procent av
gällerbristfälligdärvid oftastatistikennationellavisst basår. Den är

Öst- säkeralltid kan påvarför intesåväl Västeuropa, varamansom
fak-deprocentuell reduktionvissgenomförverkligenatt avenman

få beskedinom de årenVi kommertiska utsläppen. närmaste att om
utfäst-frivilligarespektiveöverenskommelserutsträckning dei vilken

och Hel-Genevekonventionenförinomtillkommitelser ramensom
in-kommerrespektive Nordsjökonferensemasingforskonventionen att

frias.
ochcentral-delen deochflertalet EFTA-länderOm större av

kommerblir medlemmar EU,med tidenösteuropeiska länderna av
angelä-inreblikonventionerna någotflera de regionala att enavav

ochHelsingfors-i särskilt hög gradförståsför gällergenhet EU. Detta
Genevekon-deleneuropeiskadenPariskonventionema, även avmen

viktigas-domineras Deni hög grad EU. nästventionen kommer att av
Ryssland,sannoliktsammanhangblir i dettaaktörerte gruppen av

dominans inomEU-ländemastankeVitryssland. MedUkraina och på
tillkomstentänka sigdeteuropeiska konventionerna svårtde är att av

med-protokollförändrade EU:sväsentligtprotokoll eller utannya
protokolltillkomstensigkan tänkaverkan. Däremot somav nyaman

konventionen.inte ratiñceras alla medlemmar avav
specielltkonventionerna ochinomSverige vill påverka arbetetOm
påverkaprimär uppgiftprotokoll, blir såledestillkomsten attenav nya

centrali läge där degälleroch dess medlemsländer. Detta ävenEU ett
Med tanke påinte blir medlemmar.östeuropeiska ländernaoch att

framgåttmedlemsländerna somföreträdakompetensEU:s att av
detomfattande, räckerbli myckettiden kan förväntaskapitel 4 med

inriktai ställetVimedlemsländerna. måsteinte påverka någraatt av
kvalificeradministerrådetsakfrågor ii olikabidra till beslutpå attoss
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majoritet detgör möjligt för EU driva radikal linjesom inomatt en
konventionerna. flerJu medlemsländer får,EU desto viktigare blir det

påverka EUatt konventionemasän nationella medlemmar.snarare
Sverige måste alltså, vi blir medlemmaroavsett EU eller deltarom av
inom för EES, inrikta våra ansträngningarramen på påverkaatt
gemenskapen. Och detta gäller också i det fall relationervåra till EU

fortsättningsvisäven regleras inom för frihandelsavtal.ettramen
Förutsättningarna för detta har redan analyserats i kapitel 12.

En fördel med såväl EES utanför-altemativet dockärsom att
Sverige har frihetstörre föra sin talan inomatt konventionerna.egen
EU:s medlemsländer kan inte inom konventionerna hävda egna upp-
fattningar i frågor ligger under gemenskapens kompetens. Dettasom
har några gånger lett till EGEU-länder informelltatt bett svenska
delegater frågorta de själva varit förhindrade föraupp fram.som att
I konvention är så geografiskten avgränsad den isom att stort sett
enbart EU-länder blir dock denna fördelrymmer utanförståattav
gemenskapen liten. Frågor inom sådan konvention kommer ien
praktiken inomavgöras EU,att och då har varje medlemsland full
frihet att agera.

frågorI där EU inte har kompetens föra medlemmarnasatt talan
medför medlemskapet inga problem. Som medlem unionen har viav
i sådana sammanhang genom förbättrade kontakter fördelen attav
kunna påverka de övriga medlemsländerna samtidigt vi har frihetsom

självständigt.att agera

De globala konventionerna

de globalaI konventionerna arbetet inom OECD ochsamt FN EU:sär
betydelse inte lika i de regionala.stor I kraft sin tekniskasom av
kompetens och sin finansiella styrka EU dockär viktig aktör ochen
självfallet långt inflytelserik Sverige.än Det kommermera således

i dessaäven fall viktigt för Sverigeatt söka påverka EU. Omvara att
Sverige blir medlem EU, blir förutsättningarvåra påverkaav att
unionen bättre viän väljer EES-alternativet se kapitel 12.om Som
medlem kommer vi dock tvingas underordnaatt i alla frågor däross
EU har eller i framtiden får kompetens föra medlemsländernasatt
talan. Detta gäller inte enbart konventionerna. OECD:s kemikalie-
arbete del arbetsuppgiftert.ex. liknar demrymmer finneren som man
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Även utsträck-i vissEU-kommissionenhär kankonventionema.inom
medlemsländerna.företrädaning komma att

internationellai allafördelenvibehållericke-medlem attSom av
framförafrihetstörreföra talan. Det attvarsammanhang geregen
värl-andra delariländerallianser medsökaförslag och avattegna

kommittéeriordförandeskapsigpåmöjligheterSverigesden. att ta
vi avstårbli bättreförväntas någotocksåmedlare kanoch omatt agera

medlemskapet.från
talanmedlemmarnasförakompetensdär inte harEUfrågor attI

ovan.probleminga semedlemskapet däremotmedför
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Östeu-14 Vårt stöd till ochCentral-

ropa

Östeuropavi försökerNär bedöma utvecklingen i Central- och kan det
finnas anledning ha längre tidsperspektiv.något Anledningenatt ett är

dessa länder efter frigörelsen från ochSovjetunionenatt övergången
till marknadsekonomi inför mycket omfattandestår strukturella föränd-
ringar bara delvis kommer inomäga de tio åren.närmasteattsom rum

Sett i längre tidsperspektiv tvekannågot det ingen deett är attom
makroekonomiska faktorerna betydelsekommer ha för miljstörre önatt

de åtgärderän de enskilda länderna kan komma vidta inomattsom
för sin miljöpolitik. Koldioxidutsläppen capita från länderramen per

Polen, Tjeckien och Estland ligger dubblaungefärpå den svenskasom
nivån BNP capita i dessa länder ligger långt under svensktrots att per
nivå. Utsläppen kommer i hög grad påverkas strukturomvand-att av
lingen. förstaI skede sker detta industri läggs nedett att tunggenom
därför den inte klarar konkurrensen marknad.påatt öppen I nästaen

marknadsprissättning och bränslen incitament tillsteg ger av mera
energisnåla tilloch åtgärder användarsidan.på lång siktPåprocesser
20-40 börår vi räkna med energianvändningen tillatt anpassas
västeuropeisk nivå. Förhållandet transportarbetet ökar och privat-att
bilismen breder sig kan bara i någon motverkamån tendensen tillut
minskade koldioxidutsläpp. Det är högre världsmark-värt att notera att
nadspriser lång siktpå kommer energianvändningendämpa ocksåatt
i Västeuropa. Därtill kommer betydandedet finns potential föratt en
energihushållning redan vid dagens prisnivå.västeuropeiska

energianvändningenNär inomminskar inom industrin bostads-samt
och lokaluppvärmning kommer svavel,också utsläppen kväveoxiderav
och tungmetaller minska i ungefär utsträckning. Därtillatt samma
kommer krav reningpå kan komma utsläppenreducera ytterli-att att

Som framgått kapitel 8 fossilbränsle-det troligtär denattgare. av
baserade kraftindustrin kommer införa del reningsteknik i syfteatt en

EG:s kravmöta och därmedatt tillnettoexportör väst.accepteras som
Hur omfattande denna blir emellertid bedöma.är svårt Denexport att



174 Kapitel 14 1994:7sou

beror idels vilken strukturomvandlingen fortskrider, delspå takt på
i vilken utsträckning rimligabefintliga kärnkraftverk kan uppfyllasom
säkerhetskrav och förbli i drift. hus-bör också observeraMan att
hållens och servicenäringarnas elefterfrågan ganskakan komma ökaatt
snabbt följd moderniseringen.som en av

Önskemål ocksåsamarbete med kanuppnå EUnärmareatt ettom
Östeuropaha betydelse för viljan i ytterligareCentral- och vidtaatt

miljöinvesteringar. särskilt industrigäller den har förhopp-Detta som
ningar via frihandelsavtal denoch framtida EU-medlemskap nåatt
västeuropeiska marknaden. förmoda den västeuropeiskakanMan att
industrin inte frånkommer med blida konkurrenspåögonatt se
företag miljökrav.både lägre löner och blygsammasom gynnas av av

det mindre sannolikt medlemskapDäremot önskanär att en om
kommer leda till investeringarna i miljövård inom övriga sekto-att att

får hög politisk prioritet. icke-konkurrensutsatta verksam-Inomrer
heter det troligt Övergångsbe-långvarigaär EUatt accepterarmera

tvingasstämmelser innan de central- och östeuropeiska länderna
uppfylla olika luft- vattenvårdsdirektiv. Beträffande f.d. ñckoch DDR
Tyskland dock bara 2-5 sig uppfylla bestämmelser,år på EG:satt
vilket emellertid bakgrund massiva överföringenmäste denmotses av

delenfrån den landet.västraresurserav av
transportsektorn det troligt länder PolenInom är Ungern,att som

och Tjeckien relativt kommer ansluta sig till kravEU:s påsnart att
Äldrefordon. fordon kommer dock under lång tid utgöra ettattnya

Östeuropaproblem. klart dum-redan bliDet står påär vägatt att en
pingplats mindre uttjänta bilarför eller från Västeuropa. I värstamer
fall kommer den ekonomiska och tillväxten resultera ifrigörelsen att

fordonskilometer befintliga importeradeantalet äldre ellermedatt
fordon kraftigt tid.ökar nivån blir bestående under relativt långoch att

för svenskt vidkommande främst upphov till ökad importDet ger av
Östeuropa.kväveoxider och kolväten från

möjligheterVästeuropas påverkaatt

västeuropeiska utvecklingen i fleraDe länderna kan påverka påöst
sätt:

ÖsteuropaFrihandel strukturomvandlingenmed för påskyndaatt-
igång tillväxten.och
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Krav reningpå för frihandelsavtal importoch frånatt acceptera-
östeuropeisk industri.
Kunskapsöverföring.-
Bidrag till investeringar i infrastruktur och nyproduktion.-
Bidrag till investeringar i miljövård.-

Beträffande de förstatvå punkterna det egentligen baraär EU påsom
något avgörande kan påverka utvecklingen.sätt EU har också be-
tydelse i fråga och kunskapsöverföring till Central- ochom resurs-
Östeuropa. Resursöverföringen emellertid knappastär entydigt positiv
från miljösynpunkt. Om betydande överförs från EU ocht.ex. resurser
den europeiska utvecklingsbanken EBRD till motorvägsbyggen,
kommer de långsiktiga förutsättningarna för transportarbetet på-att
verkas markant. Därmed försvåras möjligheterna minska utsläppenatt

koldioxid, kväveoxider och kolväten.av

Vad kan Sverige tillföra

Det tveksamtär Sverige kommer klara överföra särskiltatt attom
Östersjön.till grannländema andrastora på sidan Vårt totalaresurser

årliga bidrag f.n. tilluppgår drygt 1 miljard kronor, be-varav en
tydande del har anknytning till miljövård. Därtill kommer våraatt
frihandelsavtal med de baltiska länderna kan bedömas ha positiv effekt
på strukturomvandlingen.

Vad Sverige kunskapsöverföring finansiellaoch bidrag kangenom
främstgöra är påskynda utveckling troligen ändå kommer.att en som

bidragVåra kan ändå värdefulla eftersom de bidrar till för-attvara
korta perioden umbäranden och omfattande miljöförstöring. Vi börav
dock medvetna bidragvårt litet såväl i förhållandeär tillattvara om
behoven i relation till den totala resursöverföringen från väst.som

finnsDet några områden där den förbättringen kan för-spontana
modas bli relativt långsam och delvis kanske helt utebli. Inom sådana
områden kan förhållandevisäven bidrag visssmå spela roll. Vi tänker
bl.a. bostadsuppvärmning,på där det finns potential för för-storen
bättrad hushållning både inom fjärrvärmesystemen och vid enskild
uppvärmning. Rutiner för förbättrat underhåll och avgastrimning av
befintliga fordon lätta och tunga är sektor, där meden annan man
förhållandevis små medel kan åstadkomma väsentliga resultat.
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Östeuropa inte kommerRisken påtaglig framstegen iär attatt
inom Sveriges del kan detkomma lika snabbt vattenvården. För

kommunalaviktigt förbättrad reningsåledes medverka tillatt avvara
organiskatill avskiljning tungmetaller ochutsläpp bättresamt av

i ochmiljögifter från gruvbrytning industriella Polenoch processer
kapitalintensivaBaltikum. fallen fråga mycketbåda det åt-I är om

Bidrag svensk nivå inte räcka långt.gärder. nuvarande kommerpå att
medföra höjning den svenskaVad skulle kunna avsevärd avsom en

uppfyllande internationellainsatsnivån olikaär typer gemensamt avav
joint-implementation. fråga diskuteras bl.a. inomåtaganden Denna

i första handklimatkonvention. Vi tänker i detta sammanhangFN:s på
koldioxidutsläppen, Sverige inför mycket hög marginalkost-där står en

väsentligt i Polen och Baltikum.nad, medan kostnaden lägre Detär
långtgåendeskulle kostnadseffektivt för bidra tillalltså attvara oss

Östeuropa i för sänkahushållningsåtgärder i stället våraatt egna
vissa omständigheter kunnautsläpp. sådan samverkan skulle underEn

för de svenska konsumen-ske kostnaden deltagande belastarså vårtatt
1993.inte ñnansieras via statsbudgetenoch behöver Kågeson,terna

emellertid såvälskall bli möjligt krävsFör samarbetet attatt
Östeuropa för deSverige i bindande takvåra sätterpartnerssom

nationella olika för olika tredje EUutsläppen, årtal, t.ex.partsom
i fallkan hela skall bli meningsfullt krävsdet såFör attacceptera. att

Östeuropa snabbt skära ned sinade deltagande länderna i sigåtar att
blirinnebär det detutsläpp. Om deras tak högtsätts utrymmeatt

i formtill Sverige, motprestationkan överlåtas våröver utan attsom
särskilt sådanstöd till energihushållningen behöver bli Enstor.av

joint-implementation seriös.kan knappast betraktas som

Medlemskap i EU

blir i får vissa möjligheter påverkaOm Sverige medlem EU att
östeuropeiska ländernagemenskapens inställning till de central- och

Öster-omfattningen inriktningen bistånd. Om såväloch EU:ssamt av
kommerrike Finland Sverige blir medlemmar EU,ochNorge,som av

fler med-förskjutas nordöst. innebärtyngdpunkten Detmot attatt
unionensintresselemsländer i dag kommer haän eget attatt ett av

miljöproblemen.östeuropapolitik uppmärksammar
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ocksåutsträckningemellertid i viss attkommermedlemskapEtt
medlemSverigetroligthandlingsfrihet. Det ärbegränsa vår att avsom

Litauen.Lettland ochEstland,frihandelsavtalet medbehållakanEU
tillmöjlighetervårabegränsadock kommamedlemskap kanEtt att

åtaganden.internationellaimplementationjoint av
åtminstonemedlemskapet,förmodligenbetydelse ärAv attstörre

svenskadenpåfrestning påmedförasikt, kommerkortpå att en
inverka vårapåkommavilket kankapitel ll,statsbudgeten se att

Östeuropa. knappastförefallerDetländerna ibiståmöjligheter att
ökaskulle kommamedlem EUnybliven attSverigetroligt att avsom

Östeuropa. detbefarakantill Tvärtom attresursöverföringen man
tillledakommasikt kankort attstatsñnansiella läget påförvånade att

nivå elleroförändradbiståndethålla påbiståndet minskar. För att
tyngd i denökadfårbiståndsfrågornaochmiljö-krävsutöka det, att

politiken.svenska
medlemskapsvensktvadöverblickfullständigfå överFör ettatt en

Öst- börCentraleuropaochitill ländernaför stödetinnebärakan man
tillavgifterna EUsvenskademindre delbeaktandeiockså attta aven

Österrike, Finland, Norgebistånd. Omanvändaskan komma att som
detta kommakangemenskapen, attSverige blir medlemmaroch av

andrabistå länderna påberedskappositivtinverka på EU:s att t.ex.
Östersjön. nettobidragska få formenöverföringen ettsidan För att av

redanmedför vårtunionen inteimedlemskapetemellertid attkrävs att
Östeuropa iskillnadensikt kanminskar. Påbistånd tillexisterande

bliutanför-alternativet såmedjämförelsei storackumulerad tillväxt
inkomstbortfallet.förhelt kompenserasstatskassanatt

EES-avtalet

självamöjligheteribegränsningar våramedför ingaEES-avtalet att
biståndsfrågor ochinteomfattarösteuropapolitik. Avtaletutforma vår

begränsadehakommerSverigemedförutrikespolitik, vilket attatt
vissavseenden. Enpolitik i dessapåverka EU:smöjligheter sam-att

kon-pan-europeiskaförinomdockförekommerverkan t.ex. ramen
ferenserna m.m.

avgift påskall betalaårligenSverigeEES-avtalet innebär att caen
därmedmedför vår92932235. Avtalet netto-att800 miljoner Prop

storlek vårtungefärblirEU-ländematransferering till somsammaav
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Östeuropa.nuvarande stöd till länderna i Central- och Effekterna på
det svenska skattesystemet förväntas bli obetydliga jämfört med vad

följer medlemskap i EGEU. innebärett Det EES-avtaletsom av att
inte i någon högre grad påverkar möjlighetervåra bistå omvärlden.att
De positiva effekterna EES-samarbetet i form ökad tillväxt ochav av
växande skatteunderlag kommer först sikt.på Det statsfmansiellasvåra
läget kan liksom i de övriga alternativentvå medföra resursöverfö-att

Östeuroparingen till minskar. Risken för detta skall ske dockäratt
minst i detta alternativ.

Utanför-altemativet

fortsattEtt bilateralt frihandelsavtal med EGEU medför varken
restriktioner eller kostnader kan påverka vår östeuropapolitik ellersom
vårt bistånd. siktPå kan skillnaden i tillväxttakt medföra att utrymmet
blir lägre iän EES-alternativet. kortPå sikt blir dock störreutrymmet
i utanför-altemativet i alternativetän med medlemskap EU. Ettett
utanförskap medför möjlighetersmå påverka EGlEUzsatt östeuropa-
politik.
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handlings-Sverigesför15 Gränser

frihet

miljöpolitik begränsasfritt utformamöjligheter vårVåra att avegen
internationellberoendeöverenskommelser, vårtinternationella stora av

tillgångenkonkurrenskraftindustrinstill denhandel, hänsyn samtegna
sökafrämstkapitleti det härteknik. Syftet ärkunskap och attpå

juridiskEES irespektiveEGEUutsträckningi vilkenanalysera som
handlingsfrihet pånationellarestriktion för vårmening utgör en

restriktionsådanGATI kanEftersom utgöramiljöområdet. även en
få förkan vårtbetydelse GAITvilkenvi kort diskuterakommer att

icke-juridiskaberöra deiockså någon månagerande. Vi kommer att
EES-alternativet ochavgörande isärskiltblibegränsningarna kansom

Kapit-EGEU.medfrihandelsavtalalternativ vi enbart hardärdet ett
föregångs-möjlighetermed analys våralet avslutas ettatt varaaven

EGEU.utanförrespektiveland inom
forInstitutepromemoria IEEPdelvisAnalysen bygger på somen

räkning.utredningensutfört förPolicyEnvironmentalEuropean
betänkande.bilaga 3 till dettaorginalistudie återgesIEEP:s som

betydelserad frågoranalys med ärinlederVi vår omavsomen
vilkenifrågai första handi DetSverige blir medlem EU. är omen

vidtamöjligheterrättsregler begränsar vårautsträckning EG:s attsom
önska.skulleåtgärder, vilångtgående såommera

subsidiaritetsprincipen

fattasaldrig börbeslutinnebärnärhetsprincipenSubsidiaritets- eller att
RomfördragetiinfördesPrincipennödvändigt.nivåhögre änpå

miljöpoliti-avseendemed påenhetsakt1987artikel 130r årsgenom
gälla allasubsidiaritetsprincipenskallMaastrichtfördragetEnligtken.

råder delad kompetens:detverksamhet därEGEU:sområden av

denbehörig skallintegemenskapen ärområden därdePå ensam
iochendastnärhetsprincipenmedi överensstämmelse omagera
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den mån målet för den planerade åtgärden inte i tillräckligsom
omfattning kan uppnås medlemsstaterna och därför, på grundav av
den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan
genomföras gemenskapen. del artikel 3bav av

Delad kompetens råder inom de flesta områden inklusive miljövård,
energiförsörjning och konsumentskydd. Ministerrådet i Edin-antog
burgh 1992 längre uttalande i syfte klargöraett vad denna paragrafatt
egentligen betyder. Rådet uttalade bl.a. frågor kan avgörasatt av
gemenskapen:

de harnär transnationella implikationer inte kan regleras på ettsom-
tillfredsställande sätt medlemsländemas agerandegenom

medlemsländernasnär agerande eller brist på agerandegemensamt-
kan skada den inre marknaden
när agerande kanett medföra klaragemensamt kvantitativa eller-
kvalitativa fördelar vid jämförelse med nationellt agerande

Ministerrådet framhåller också önskemål uppvisaatt attom en gemen-
position tredje land inte nödvändigtvisgentemot till-sam utgör en

räcklig grund för agerande inom iett området fråga.gemensamt Det
skulle enligt IEEP kunna innebära det åtagandetatt t.ex. gemensamma

2000är stabilisera koldioxidutsläppenatt 1990på nivå inteårs auto-
matiskt rättfärdigar åtgärder i syfte målsätt-uppnåattgemensamma
ningen.

Rådet understryker det finns behovnäratt man, av gemensamma
regler, bör överväga det möjligtär utforma dem minimi-attom som
krav med frihet för medlemsländerna införa högre nationella krav.att
Enligt IEEP kan dessa riktlinjer förväntas leda till kommissionenatt
i fallmånga kommer föreslå mjukare metoder ochatt frivil-mera av
lighet hittills.än kanDetta andra sidanå ha nackdelen medlemslän-att
derna blir mindreännu benägna hittillsän denatt ta gemensamma
lagstiftningen på allvar.

Några medlemsländer har med hänvisning till subsidiaritetsprin-
cipen frågan omprövning ellerrest upphävande del existeran-om av en
de direktiv. Ministerrådsmöten i Lissabon och Edinburgh efterlyste en

dengenomgång lagstiftningen i syfte belysa denav gemensamma att
regeln subsidiaritet. Kommissionen har offentliggjortnya om nu en

beträffande miljödirektivenrapport alla vattenvårds-som attanger
direktiv tillkom under 1970-talet skall revideras med syftesom att
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Beträffandedirectives.frameworkramdirektivmeddemersätta
nödvändigtdet attkommissionen ärtill luft attföroreningar anser

deinnanobjectivesqualitykvalitetsmåluppsättning nuutveckla en
27.11.1993.revideras Europeankan reportdirektivengällande

lagstift-täcksintefrågorBeslut i gemensamavsom

ning

frånundantagtillmöjlighet36artikelkapitel 4framgåttSom gerav
föreligger någonintedetfall däriexportrestriktionerförbudet mot

skyddtillinförsrestriktionerellerFörbudlagstiftning. somgemensam
diskrimine-godtyckligförmedelintefår dock utgöramiljönför ett

med-mellanhandelnbegränsningförtäcktinnefattaellerring aven
lemsstatema.

långt-fastslagit36artikelstödmed attharEG-domstolen meraav
människorseffekt pådirekthaåtgärder måstenationellagående en

dennastödmedinföraskunnaförfaunaochfloraeller att avhälsa
ståmåsteåtgärdernalångtgåendedeDärtill kommerartikel. att mera

skallåtgärdenvidtagnavill Denuppnå.måltill deti proportion man
friadetbegränsningmöjligaminstainnebäråtgärdden avsomvara

vamutbytet.
särskiltbedömasEG-domstolen kaniavgöranden somNågra

medfallet36.30 och Iartiklarnauttolkningengällerdetviktiga när av
lagstiftningtyskfrånharlikörfranskde Dijon av-Cassis ensom

i frånvaroTysklanddomstolenalkoholhalt ansåg att avvikande
restriktioner,införa någrainte haderegler rätt attgemensamma

bestämmelsernauppfylldeproduktfrågadeteftersom somom envara
andrafritt tillfåbordedärföroch exporterasursprungslandeti som

iåtgärdenalltsåDomstolen ansåg64979. atträttsfallEG-länder
uttaladeDenskyddsbehovet.tillproportionrimligstod ifall intedetta

importrestriktioneranvändamedlemsländerna har rättsamtidigt attatt
till behovet.proportioniåtgärden stårfall däri

1988avgjordes30286fallflaskornadanskamed defalletI som
obligatorisktmiljön utgörskyddet ettdomstolenfastställde att av

bordefalletaktuellai detvilketrequirement,mandatoryåliggande
för flaskor.obligatoriskasittbibehålla pantsystemDanmark rätt attge

medjämförtföretagutländskafördetkunde svåraredetta göraAtt
förhållan-ibetydelseunderordnaddomstoleninhemska ansåg vara av
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de till målsättningen skydda miljönatt effektivupprättaattgenom en
avfallshantering och återanvändning. Domstolen dockansåg danskaatt
krav på dryckesförpackningamaatt skulle godkänd i syftetypvara av

minska antalet inteatt sorter stod i överensstämmelse med artikel 30
och inte heller i proportion till det uppställda målet.

Chefsjuristen i miljödirektoratet, Ludwig Krämer 1993, attanser
artikel 36 medger medlemsländerna full frihet vidta de åtgärderatt

krävs för skyddet miljön förutsatt de icke-diskrimineran-som ärattav
de och istår proportion till målsättningen. Medlemsländerna bör
däremot, enligt Krämer, inte skyldiga bevisa den miljö-att attvara
politiska målsättningen irimlig.är

Valet rättslig grundav

kapitelI 4 berörde vi betydelsen valet rättslig grund för de olikaav av
miljödirektiven. framgickDär det ibland kanatt svårt avgöraattvara

direktiv bör grundasett artikelpå l0Oa eller artikelom 130s. Detta
måste frånavgöras fall till fall och det knappastgår dra någraatt
långtgående slutsatser de fall avgjorts domstolen. Valet harav som av

också framgick kapitel viss4 betydelse försom parlamentets in-av
flytande. Av betydelsestörre artikelär 130s och l30tatt med-ger
lemsländema bättre förutsättningar införa långtgående kravatt änmera
artikel 100a. artikelI l30t fastställs skyddsåtgärderatt enligtantassom
artikel 130s inte skall hindra något medlemsland från bibehålla elleratt
införa strängare krav längeså de inte strider Romfördraget imot
övrigt. Sådana åtgärder ska dock anmälas till kommissionen. Artikeln
ställer däremot inga krav på åtgärderna ska godkännasatt kommis-av
sionen. vissaI frågor avgörs på grundval artikel 130s krävssom av

framgick kapitel 4 fortfarande enhälliga beslutsom efteräven Maa-av
stricht.

Undantag miljögarantin 100a4genom

Miljögarantin i artikel l00a4 har följande lydelse första stycket:

om medlemsstat, efter rådet med kvalificeradatt majoriteten har
antagit bestämmelse harmonisering, det nödvändigten om attanser
tillämpa nationella bestämmelser med åberopande de väsentligaav
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ellertill miljö-hänvisningartikel 36 eller medibehov angessom
be-dessakommissionenskall den underrättaarbetsmiljöskydd, om

stämmelser.

bekräftakommissionenskallparagrafistycketEnligt andra samma
förmedelintede utgörden konstateratsedanbestämmelserna ettatt

mellanhandelshinderförtäcktaeller innebärdiskrimineringgodtycklig
sigmedlemsland använtKlagomålmedlemslåndema. ettmot avsom
med-frånefter klagandomstolenmiljögarantin kan tas annanavupp

kommissionen.ellerlemsstat
detTysklandDanmark ochsedanMiljögarantin tillkom ansett vara

tvingaregler skulleharmoniserademajoritetsbeslutoacceptabelt att om
l00a4 hari artikelSkrivningenmiljöskyddskrav.sinasänkadem att

möjligttolkningsproblem. Det ärbetydandetillgivit upphov t.ex.dock
särregle-nationellförskälkräva starkaredomstolen kommer attatt en

därinom områdenvad krävsmiljögarantinmed stöd änring somav
1993.Gunnarsdottir och Bergmanreglerdet saknas gemensamma

tolkning.sådanstöd fördock inteartikelnsjälvaiTexten enger
1994domstolenklarläggasfråga närdennakommerMöjligen att
tyskadetkommissionenFrankrike och överkonflikten mellanidömer

pentaklorfenol.användningförbudet mot av
beslutbiträtthuruvida landgällerosäkerhet ettEn ett somannan

grund förmiljögarantinåberopa ettskall ha rätt att na-somsenare
bestämmelsenbestämmelser. Attharmoniseradefråntionellt undantag

fattadevid beslutnedröstadeblivitskydda länderförtillkom att som
baratala förkan70 % rösternamajoritetmed kvalificerad attav

undantag. Dettabegäraskall haförslaget rättden attröstat motsom
1992.kommissionen Krämerhävdasuppfattningär som aven

med-medför dettariktig,tolkningkommissionens är att ettOm
viktig detalj måstesigi och förmissnöjt medlemsland någonärsom

in-övrigt kan haidettadirektivet,hela ettyrka avslag på trots att
land kanpositivt. Ettmedlemslandet uppfattar t.ex.nehåll somsom

isigavgaskrav motsättaförslag skärptaför att manett menomvara
ekonomiskaanvändamöjligheternadirektiv begränsar attsamma

teknik.bättreintroduktionenfrämja ännustyrmedel i syfte att av
il00a4artikeltolkningrestriktivamed dennaLandet hamnar enav

förkrävsmedverkandess attvalsituation. kan såDetsvår attvara
det behovSamtidigt harinföras.skall kunna attdirektivet alls av

vad denlängrestyrmedelmjuka gå änmöjligheten medsäkerställa att
såvälsåledesfall kanlagstiftningen kräver. l värstagemensamma
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ambitiösa bromsande länder ha skälsom rösta direktivatt mot ett som
i del avseenden skulle innebäraen i riktning.rättett steg

Problemet skulle kunna undvikas domstolen efter prövningom av
något specifikt fall ñnner det bör räckaatt med den villatt som
åberopa miljögarantin beträffande någon detalj i direktiv ska anmälaett
detta i samband med direktivetatt Därtillantas. det rimligt attvore
kräva medlemslandetatt i fråga skall ha ställt förslag skrivningom en
iden aktuella detaljfrågan den bifallits, skulle ha tillgodosettsom, om
dess önskemål. Något sådant domstolsavgörande föreligger emellertid

inte,ännu och Nederländerna fann för rösta hela direktivetgott att mot
avgaskrav på lätta distributionsfordonom 9359 för medatt senare

åberopande miljögarantin kunna införa långtgåendeav ekono-mera
miska styrmedel.

Ordet tillämpa i paragrafens första stycke har också förorsakat
tolkningsproblem. I Danmark och Tyskland detär relativt vanligen
bedömning bland miljöjurister t.ex. Gulman Hagel-Sörensen 1990og

ordet bör tolkasatt så medlemsländernaatt inte bara har rätt att
behålla redan existerande regler med stöd paragrafen de vidutan attav
behov också ska kunna lägga den till grund för införandet av nya,

långtgående särbestämmelser.mera Frågan landet röstat motom
direktivet skulle enligt denna uppfattning sakna betydelse.

Vid semantisk tolkningrent kan deten invändasvårt attvara mot
denna tolkning artikel 100a4. Vad emellertidav komplicerarsom
bilden är, bl.a. Krämer 1992 framhåller,som majoritetsbeslutatt
enligt artikel l00a har tillkommit i syfte underlätta genomförandetatt

den inre marknaden. Om medlemsländernaav miljögarantingenom
skulle medges rätt helstnär införaatt bestämmelser i frågorsom egna

redan föremålär för lagstiftningsom undermineras dettagemensam
arbete. Vad ytterligare talar för denna tolkningsom är delatt en
direktiv, baseradeär artikelpå l00a, medgersom medlemsländerna

behållarått nationellatt lagstiftning i de fall där den långt-är mera
gående. dessaI fall begränsas dock undantaget till uttryckligenatt
gälla redan existerande nationella bestämmelser direktiven 89 107 och
89 109.

Om Krämers bedömning riktig,är kommer miljögarantin fåatt
ganska begränsad tillämpning. Den kommer i fallså bara kunnaatt
användas i samband med gemenskapen föratt första gången beslutar

regler inom visstnågotom gemensamma område eller den fattarnär
beslut någon väsentlig förändring existerandeom lagstiftningav som



185Kapitel 151994:7SOU

lagstiftningen utvidgasharmoniseradeomfattningen deninnebär att av
rimligen inte åbero-kan denaspekt.till omfatta Däremotnågonatt ny

reglernamajoritetsbeslut skärpafattargemenskapennär attett ompas
bestämmel-föremål förredaninom område ärett gemensammasom

alltfler områdenregleramed tiden kommerEftersom EGEU attser.
fria handeln med kommerbetydelse för denär utrym-varor,som av

mindre.miljögarantin bli alltför använda attmet att
direktivartikel l00a allaviktig aspekt på ärEn att somannan

totalharmo-inte nödvändigtvis behöverartikelgrundas dennapå vara
fastställerfrån l00a direktivförefallerniserade. Danmark utgå att

direktivetfinns bestämmelse isåvida det inteminimiregler somen
uttryckligen motsatsen.anger

43 inte innehållerframhållas artikel någonTill sist bör det att
100a4.miljögarantin i artikelmotsvarighet till

100a5artikelåberopandeUndantag avgenom

miljöga-restriktiv tolkningförytterligare aspekt talarEn att avensom
paragrafartikel l00a iriktig förhållandetrantin kan nästaär attvara

nämligengrund för undantag.anvisar ytterligare Där sägs5 atten
från artikeldirektivbestämmelserna i utgårharmoniseradede ett som

tillåterskyddsklausul,inbegripalämpligtl00a kan där så är somen
icke-ekonomiska skälflera deellermedlemstatema att ett somavav

underställdaprovisoriska åtgärderi artikel 36 vidta ärsomanges
sådan regelkan hävdakontrollförfaranden.gemenskapens Man att en

förkunde användasmiljögarantinskulle behövasknappast ävenom
nationella bestämmelser.introduktion nyaav

proviso-1990 ordethänvisning tillmed KrämerIEEP attanger
undantagkan behålla sittinnebär medlemslandetprovisionalrisk att

Enligt skabestämmelse. Krämertill dess det ersätts gemensamav en
vidtagitsåtgärdkommissionen denmedlemslandet informera somom

undersökai sinKommissionen skallskyddsklausulen.med stöd turav
kommissionenmedlemsländerna saken. Om ärövriga påhur de avser

förbe-saklig grund, ska denharmedlemslandets undantagåsikten att
tillgodo-direktivet detändra berörda såreda förslag det attett attom

kommissionen däremotskyddsintresset. Omdet aktuella attanserser
vidtaonödig, skall denvaritutnyttjande klausulenmedlemslandets av
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åtgärder medlemslandet i enlighet med bestämmelserna i artikelmot
169 se också kapitel 6.

Om kommissionen och de övriga medlemsländerna godtar ett
utnyttjande skyddsklausulen, majoriteten medlemsländernaav men av
vid omprövning det berörda direktivet inte bifaller denen senare av
nödvändiga förändringen, kan medlemslandet, enligt åberopaIEEP,
miljögarantin i artikel l00a4 grund för fortsatt tillämpningsom av

långtgående nationella särbestämmelser. Om denna tolkning ärmera
riktig, kan medlemsländerna således i vissa fall kringgå problemet med

strikt tolkning artikel l00a4 först åberopa skydds-atten av genom
klausulen i l00a5 och därefter utnyttja miljögarantin. förutsätterDet
dock direktivet i fråga innehåller skyddsklausul. inteSå alltidatt ären
fallet. kanMan också föreställa sig kommissionen, detta sättsatt om
i kan komma inta ganska restriktiv inställning tillsystem, vadatt en

skall förenligt med artikel l00a5. blirYtterst detsom anses vara
dock domstolens sak skallavgöra gränsen gå.att var

Något omfattande utnyttjande skyddsklausulerna i olikamera av
100a direktiv har inte förekommit. Skyddsklausulen i direktiv 67548
har dock åberopats Danmark beträffande klassificering och märk-av
ning några kemiska substanser vilka Danmark ansågav vara can-
cerframkallande. Danmark beviljades undantag i avvaktan påett en

prövning ledde till substanserna i fråga med någotattgemensam som
undantag tillfördes den listan över ämnen.gemensamma cancerogena

Genom Maastrichtfördraget har artikel 130räven tillförts mot-en
svarande skyddsklausul. kanDen dock inte rimligen få någon större
betydelse, eftersom artikel 130t redan medger medlemsländerna rätt

längregå vad föreskrivs iän direktivatt baseradeär påsom som
artikel 130s.

Det europeiska standardiseringsarbetet

Standarder har länge utarbetats frivilligpå har för industrinDeväg.
varit underlättasätt handel och avtal. Standarder sådanaett att harsom
ingen rättsverkan, olika rättsakter kan standarder obligatoris-göramen

inomka bestämda områden. Standardiseringsarbetet i Europa bedrivs
inom den europeiska standardiseringsorganisationen tillkomCEN som,

EGEFTA beslut. Avtal mellan EG,ett EFTA ochgemensamtgenom
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fast Europeisk till nationell standardCEN slår Standard skall görasatt
undvika nationella särlösningar.och skallatt man

EG tillämpar sedan tillbaka den metoden thenågra år newnya
direktiven skall fastställaapproach, vilket innebär de enbartatt egna

övergripande för hälsa, miljö och säkerhet, medande kraven t.ex.
detaljerna till standardiseringsorganisationen.överlåts Den meto-nya

Standardiseringen kanden innebär standardiseringens roll utvidgas.att
myndighets-i framtiden delvis komma reglering,ersättaatt t.ex.annan

föreskrifter.
för- och nack-Standardiseringsarbetets ökade betydelse har både

miljöhän-från miljösynpunkt. långtgåendedelar Förutsatt att tarman
medförastandarder kan arbeteti samband med beslut omsyn nya

materialval ochfördelar vid miljömärkning, livscykelanalyser,t.ex.
återvinning. påpekar i nyligen publiceradSom Naturvårdsverket en

ställning1993 miljöfrågoma emellertid relativtharrapport en svag
standariseringsarbetet. arbetet skeri det internationella delEn stor av

förinom 000-8 000 kommittér och arbetsgrupper.7 Dessa är öppna
finansiering.intresserade och kan bidra till arbetetsalla Detärsom

medfört berörda företag och branschorganisationer deltarhar att
arbetetmycket aktivt. Exempel detta enligt Naturvårdsverket,på är,

vilketstandarder för vedpannor respektive motorbränslen,på nya
från miljösyn-domineras branschintressen. Andra viktiga områdenav

byggnadsmaterial förpackningar.punkt slam, avfall, ochär
Sveriges via Standardiseringskommissio-medlemskap i CEN SIS

inflytande insyn i den europeiskai Sverige ochnen ger samma
standardiseringen medlemsland inom detta avseendeEU har. Iettsom

EGEU ellerdet således ingen skillnad med i EES, ståpåär att vara
helt utanför EGEU. EGEU:s ministerråd överlåter CENNär på att

standard uppföljning EG-direktiv kan däremotutarbeta etten som av
inflytande bli Sverige blir medlem. berorvårt Det påstörre, attom

begränsningar. Naturvårdsverketsdirektivet kan innehålla viktiga
islutsats det i sådana sammanhang viktigare medverkaär äratt att

i inom ochoch arbetsgrupper delta arbetet SISEFTA:s EU:s än att
emellertid vi kan följaCEN. bara medlem gemenskapenDet är som av

dessa frågor hela och ministerrådet.parlamentetvägen genom
överföras till standard inomCEN-standard skall normalt svenskEn

vissa fall,månader. Nationella avvikelser kan förekomma i t.ex.sex
i form A-awikelse i fall där inte för ögonblicket kan undan-av man
röja nationell B-avvikelse speciella tekniska krav. Omlag eller
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Sverige medlem EGEU eller deltar i kan vi dock inteEESär göraav
avvikelse bakomliggande kraven fastställts EG-de etten om genom

direktiv.
Även Kemikalieinspektionen 1993 uppfattningen det meddelar att

standardiserings-den metoden blir viktigare söka påverkaattnya
utifrånarbetet. Inspektionen framhåller det kan bli allmänsvårtatt en

riskbegränsningsfilosoñ försiktighets- substitu-baserad ellerpå t.ex.
tionsprincipen standardställa krav längregår änatt somsom en

EG-direktiv.bygger på ett

Substitutionsprincipen

grundläggande i kemiska produkterDen kravregeln lagen LKPom
kemiskaalltså enskilda personer hanterarär ävenatt envar som

användningenprodukter skall visa aktsamhet minimera skad-samt av
liga kemikalier. tillräcklig förRedan risk för skada aktsam-är att
hetskravet skall gälla.

riskabla kemiska5 § särskilt försiktighetsmåttI LKP attanges som
skadliga alternativprodukter inte får användas, det finns mindreom

inte oskäligt substitutionsprincipen.Dessa akt-dyra den s.k.ärsom
samhetskrav följer direkt lagregeln, alltså kompletterandeäven utanav
råd eller föreskrifter från myndigheternas sida.

Bestämmelserna i 5 gäller hanteringsled för kemiska§ allaLKP
och riktar sig till varje och varje hante-produkter således hanterare

ringstillfälle. skallBestämmelserna straffsanktionerade ochär över-
förelägganden vitevakas tillsynsmyndigheterna kan med omav som ge

det ñnns anledning råd inte räcker.tro att
Med stöd 5 § kan regeringen besluta generella före-LKPav om

skrifter användningen kemikalier. Ytterligare före-begränsarsom av
skrifter försiktighetsmått Kemikalieinspektionenkan meddelasom av

i vissa fall Livsmedels-eller Naturvårdsverket, Läkemedelsverket,
verket och Boverket.

Eftersom aktsamhetsregeln och substitutionsprincipen gäller vid
varje hanteringstillfálle, tillämpningen i första hand grundasmåste på
omständigheterna i det enskilda fallet. Vid visst hanteringstillfälleett
kan det finnas alternativ inte möjliga vid andra tillfällenär ävensom

sigdet och produkt.rörom om en samma
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Ibland kan det visa sig viss produkt generellt kan ersättasatt en
fleramed eller andra. sådana fall myndigheternaI kan överväga atten

utfärda generell föreskrift tillämpning.regelns generellaen
Substitutionsprincipen i dess individuella tillämpning överensstäm-

från rättslig synpunkt med kraven i 5 § miljöskyddslagen. Endamer
skillnaden miljöskyddslagen vid stationärareglerar aktsamhetenär att
verksamheter, medan all hantering kemiskaLKP slagsavser av pro-
dukter. fallenbåda gäller till riskenl aktsamhetskravet kopplatäratt
för negativa effekter till förutsättningarna vidta försiktig-samt att
hetsmått i det enskilda fallet.

Läget blir substitutionsprincipen utnyttjas grundnärett annat som
för allmän föreskrift. skilja typfall.Man då Ommåste på tvåen en
generell föreskrift eller produkt inte föremålämne ärettavser en som
för EGEU:s reglering, gäller bestämmelserna i Romfördragets artiklar
30 och 36. förhandsgodkännande från sida inte.Något EU:s krävs Det
räcker med notiñera. Om det i stället fråga ellerär ämneatt ettom en
produkt för vilka totalharmoniserade bestämmelser gäller, finns det
inga möjligheter för svenska myndigheter lägga substitutionsprin-att
cipen till förgrund generell föreskrift avviker från direktivet.en som

Helt klart dock rättsläget inte. finns olika uppfattningarDetär om
huruvida det skulle otillåtet handelshinder försvårautgöra ett att
användningen viss produkt i land. iSvaret beror någon månettav en

Åhur fråganpå formuleras. sidan användningsregleringär ettena
normalt inslag i varje land. finns utbredd uppfattningDet atten man
i tillståndsgivningen för enskilda industrier skall kunna kräva att
tillverkningsprocessen ändras, medföradet skulle leve-även attom

Åviss potentiell insatsvara förlorarrantörerna någon marknad.av en
andra sidan gäller inom principen kemikalieEU godkändäratt en som
i land normalt skall kunna säljas fritt i de övriga. betyderDettaett
självfallet inte den får användas hur och helst, det kanatt var som men

situationeruppstå då andra länders regeringar eller företag ifrågasätter
tillämpning Substitutionsprincipen.vår blir det EU-domsto-Ytterstav

lens sak vad tillåtligt.avgöra äratt som
Slutsatsen blir ändå substitutionsprincipen i huvudsak kanatt

behållas vid svenskt medlemskap i blir inteEU. Det dock längreett
möjligt i frågor täcks totalharmoniserade regler utfärdaatt som av
avvikande svenska generella föreskrifter. Principen bör dock kunna
tillämpas i varje enskilt fall där förutsättningar för substitution före-
ligger. jordbrukareEn kan förbjudas använda produkt t.ex.t.ex. en
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handelsgödsel ligger under totalharmoniserade EU-regler,som om
användningen hotar vattentäkt eller det kanett naturreservat, en om
visas ändamålet med åtgärden kan uppnås påatt sätt.annat

Miljökrav i samband med offentlig upphandling

EG:s upphandlingsdirektiv föreskriver all offentlig upphandlingatt
nivåvissöver skall ske sådantpå företag i samtliga medlems-sätt att

länder bereds möjlighet lämna anbud. Gränsen förgår närvarandeatt
vid 1.8 miljoner kronor vid upphandling 45och miljoner vidav varor
entreprenader. Riksdagen har med anledning EES-avtalet antagitav
Lagen offentlig upphandling SFS 1992:1528. lagens 22Av §om
framgår den upphandlande enheten antingen skall detatt anbudanta

har lägst anbudspris eller det anbud det ekonomisktärsom mestsom
fördelaktiga med hänsyn till samtliga omständigheter pris, drifts-som
kostnader, funktion, miljöpåverkan Enheten skall i detm m. senare
fallet vilka omständigheter den kommer tillmäta betydel-attange som

svenska lagen innebärDen överföring bestämmelserna ise. en av
direktivEG:s 71305. Detta direktiv dock inte skyddet dennämner av
miljön bland de omständigheter kan ligga till grund föryttre som en

upphandling. Detta utesluter dock inte den upphandlande enhetenatt
kan miljökrav, eftersom direktivet bara några exempel påange anger
omständigheter.

kommentaren tillI 22 § regeringensäger prop 199293:88 be-
träffande miljöhänsyn den upphandlande enheten imåsteatt ange
anbudsunderlaget den kommer hänsyn till miljöpå-att att ta varornas
verkan därvid möjligt vilkarangordna slag påverkansamt om av som
den tillmäter betydelse. enligtDet bör propositionen möjligt attvara
med kvalitetskravetstöd kräva föremålet för upphandlingen skallattav
uppfylla enhetens miljökrav, oavsett hur standarder inte ärsom
bundna EG-direktiv utformade. detta framgårär Av indirekt attav
regeringen vid upphandlingen inte har frångåatt rätt attanser man
standarder knutna till bestämmelsernaär i EG-direktiv.ettsom

EG-domstolen har redan innan direktivets tillkomst angivit att man
inte får ställa specificeradeså krav i praktiken utesluter allaatt man
leverantörer Domstolen vid upphandlingen börutom atten. anger man
lägga till orden eller förmotsvarande visa också andra teknis-att att
ka lösningar kan godtas.
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Vi har bedöma i vilkensvårt utsträckning direktivEG:s kanatt som
innebära restriktion för svenska kommuner och statliga verk. En påen

EG-direktiv baserad standard för kemiskadenett sammansättningen
hos diesel skulle kunna tolkas vid offentligså upphand-t.ex. att man
ling inte får efterfråga sammansättning medöverensstämmeren som
högre ställda miljökrav. Man skulle andra sidan kunnaå tolka den

standarden gällande för standarddiesel, medangemensamma som
diesel högre miljöklass skulle kunna betraktasav en som en ny vara.
Motiven för de långtgående kvalitetskraven vid upphandlingenmera
kan också tillmätas betydelse. Om användning diesel miljöklassav av
l eller 2 de lokala myndigheterna bedöms viktig eller nödvän-av som
dig för skall kunna uppfylla luftkvalitetsnormerEG:satt avseendeman
svavel och borde detta ha viss tyngd. Om det andra sidansot, å är
fråga användning och destruktion inte upphov tillom en vara vars ger

allvarlignågon lokal skada, kan det hävdasvårare skaatt attvara man
ha frångå standardrätt bygger totalharmoniseradepå be-att en som
stämmelser i EG-direktiv. Ytterst blir det EG-domstolen fårett som

vadavgöra gränsen går. För upphandlingsfrågorna ska bli föremålatt
för domstolsprövning krävs dock klagar hurnågon visspåatt en
miljörelaterad upphandling till.gått finnsDet inget sådantännu rätts-
fall med miljöanknytning. Möjligen kan dock få viss vägledningman

kommissionen hotade med dra Danmark inför domstolenatt påattav
grund danska myndigheter 1987-88 vid upphandling fordonattav av
hade krävt dessa skulle uppfylla federalade amerikanska kraven.att

blevDet dock aldrig eftersomnågon gemenskapen kort där-process,
efter beslutade införa fordonskrav iatt överensstämmerstortegna som
med de amerikanska 1992.Krämer

Det kan i detta sammanhang möjligen också intresse attvara av
konstatera kommissionen 1993 meddelade den har föratt attsommaren
avsikt hänsyn till miljön förbereda ofcode conduct uppfö-att av en
randekod för sitt agerande. Till de frågor särskilt skaeget som
betonas hör kommissionens inköpspolitik dess avfallshanteringsamt
och energiförsörjning.

nationellaDen friheten i skatte- och avgiftsfrågor

förAnsvaret skattepolitiken ligger i huvudsak hos medlemsländerna.
Flera medlemsländer, Danmark och Nederländerna, användert.ex.
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ekonomiska miljöpolitiken. medlemskapstyrmedel i eventuelltEtt
hindrar med möjliga undantag inte Sverige från ökanågra att--
användningen ekonomiska finns dock vissa be-styrmedel. Detav
gränsningar. Skatterna får inte otillbörligt inhemskat.ex. gynna

framför företagföretag i andra medlemsländer. område harPå EUett
harmoniserade försäljningsskatten förskatteregler. gällerDet motor-
fordon. Vi beskriver i följande restriktionerna i detalj.det mera

långsiktigtfinns inom kommissionen efter har-Det strävan atten
monisera nivåerna för och indirekta skatter varuområdet.påmoms
Kommissionen i strategiska för inre marknadensitt denanger program
93256 final finns tydligdet tendens de gränsernaöppnaatt atten
minskar skillnaderna Kommissionen ocksåi momsnivåer. säger att
denna utveckling fortsätta därför betydelse fördenmåste äratt av

tidigarekonsumenterna och för den ekonomiska tillväxten. Enligt en
fastställd 1994tidtabell ska kommissionen före slutet presenteraav
förslag till slutligt kraft från januariträda i den 1ett momssystem att
1997. Kommissionen eftersträvar harmoniserad beskattningockså en

fordonsbränslen införandet energi-koldioxid-samtav av en gemensam
skatt också kapitel Eftersom beslut i skattefrågor grundasse 4. på

kommis-artikel 99 kräver enhällighet efter Maastricht,även ärsom
emellertid samtliga Med-sionen beroende stöd från medlemmar.av

har hittills til nationellalemsländema del velat behålla detstor an-
skattepolitiken. kommitför Hittills har därför inte EGEUsvaret

bensin-längre till miniminivåer för för ochochän gemensamma moms
dieselskatterna.

.
Kommissionen har positiv inställning till ekonomiska styrmedelen

i miljösammanhang 1990.EG-kommissionen, Ministerrådet uttalade
1991 respektive införamedlemsländerna skall ha behållarättatt att

inklusive förutsätterpunktskatter, miljöavgifter, länge dessa inteså
kontroll vidnågon gränserna.

Beträffande förslag regler tillkommer efter det attnya somom
Sverige eventuellt blivit Sverigemedlem kan konstatera iattman
likhet övrigamed medlemmar kommer ha ñnns emel-Detvetorätt.att
lertid frågor enhällighet.starkt tryck konsensus i kräverett mot som

kan från miljösynpunkt både styrka och svaghet.Detta vara en en
Andra medlemsländer eftergifter för fåkan beredda göraatt attvara
med Sverige. Vi kan tvingas till eftergifter.motsvarande I desätt

skatteskillnaderfall där kan upphov till omfattande gränshandel,ge
särskiltkan det sig harmonisering be-svårt motsättaattvara aven
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skattningen. kanDet svårt upprätthålla skillnaderstörret.ex. attvara
i kapitalvaror, ipå skatt fordonsbränslenpå och i bilaccis. Manmoms
bör emellertid det i första hand skatteskillnadernaär denotera att mot
närmaste grannländerna avgörande.ärsom

Beträffande redan existerande skattelagstiftning utgjorde EG:s
direktiv punktskatter mineraloljorpå 9281 potentielltettom pro-
blem, eftersom det inte medger beträffande tillämparatt man en vara
skilda skattesatser för användning inom olika områden. Sverige har
emellertid i medlemsskapsförhandlingarna liksom tidigare flera EU-
länder grund relativtpå vår höga beskattning fossila bränslenav av
medgivits tillämpa lägre nivåerrätt för industrin och växthusnä-att
ringen. Vi kan tills vidare också behålla miljöklassningssystemvårt för
diesel och sannolikt också införa liknande för bensin kapitelseett
10.

EG har i några sammanhang infört Skatteregler med stöd artikelav
100 100a.och Det gäller bl.a. reglerna för differentiering för-en av
sälj ningsskatten bilar 91441på och lätta distributionsfordon 9359.
Det kan förbryllande, eftersom artikel 100a2 artikelnsynas attanger
inte tillämpligär ñskalapå bestämmelser. Anledningen ändåatt man
använder artikel 100a för detta ändamål dessa direktivär inteatt
medför harmonisering skattenivån i de olika länderna. Avsiktenen av

i ställetär reglera differentierarätten viss punktskatt.att Dettaatt en
betraktas inte skattefråga förutsättning förutansom atten som en
etablera den inre marknaden. villMan alltså säkerställa att samma
regler ska gälla för alla viss slag. direktivDessaett utgör ettvaror av
problem för Sverige, eftersom de begränsar använda skattein-rätten att
citament till gälla beslutadeEG inte ikraftträddaatt ännuav men
avgasbestämmelser. Direktiven begränsar således möjligheterna att
använda det svenska med miljöklassning fordon. Somsystemet av nya
framgått kapitel 10 lyckades Sverige inte gehör i medlemsskaps-av
förhandlingarna för bibehållande reduktion försäljnings-ett av en av
skatten bilarpå i miljöklass 1 i förhållande till miljöklass

Inom områden där EGEU saknar regler förgemensamma an-
vändningen ekonomiska styrmedel har medlemsländerna frihetav att
använda punktskatter länge de icke-diskriminerandeså är inteochegna
kräver formnågon gränskontroll. Problem slag medav av samma som
differentieringen den nuvarande försäljningsskatten kan dock tänkasav

i framtidenuppstå unionen väljer reglera ytterligare områdenattom
ungefärpå beträffande bilavgasreglerna.sätt Man börsamma som

14-01447
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vissa fallbegränsningar i kansådanaockså uppmärksam på attvara
100amajoritet. sådanamed kvalificerad Itillkomma beslutgenom

utnyttja miljöga-för Sverige sökabeslut ñnns dock möjligheten att
rantin.

riskera andra medlemsländer påkan ocksåMan att reagerar svens-
beskattning inom oreglerade områden.förslag till differentierad Detka

klago-kommissionen i sådant falldock inte säkertär accepterarettatt
medinte vidtagit åtgärdhar kommissionenmålen. Så någont.ex.

belgiska punktskatteranledning klagomål antalde på ett somnyaav
inte diffe-framförts industrier. det ellerfrån vissa Om går går att

således bl.a.rentiera skatter denna beror på något annattyp omav
och hur domstolenmedlemsland eller kommissionen påreagerar

de svenska åtgärderna.bedömer

notifieringEGEU:s regler för

nationella regler kanför notifieringReglerna utgörasomav nya
skyldighet89. innebärhandelshinder finns i direktivet 83 l Reglerna en

grund-lagstiftning. samband därmed gälleranmäla planerad Iatt som
till-stand-still period månader, vilketregel på tre anses varaen

kommissionen skall haochräckligt för de övriga medlemsländernaatt
väntetid kanlagstiftningen.möjlighet synpunkter Dennalämna påatt

invändningartill de övriga harförlängas månader någon attavsex om
göra.

medlemslandnyligen fattat beslut kanEnligt ministerådet ettett av
nationella regler,i till 18 månader medbehöva vänta att anta omupp

inom område.förberedelser för enhetliga EG-regler Be-pågår samma
inget väntetid. börträffande skatter finns dock krav på Det noteras att

förränslutligtändringar direktivet inte kunnadessa i kommer att antas
träda iläsning. förväntashaft det andra DetEU-parlamentet på en

kraft juli 1995.från l
i hög gradvilande lagförslaget kommer det åter-Om det attantas
inom miljöområdet.till nationell lagstiftningverka möjligheternapå

tempoförlust i det nationel-innebära risk förskulle redan i dagDet en
påtaglig.sikt förväntas blimiljöarbetet. risk kanDenna på än mer

med tidenlagstiftning inom produktområdetberor EGEU:spåDet att
sigförväntaheltäckande. bör ocksåkommer bli alltmer Manatt en

produktrelate-uppdatering flertaletkontinuerlig omprövning eller av
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rade direktiv. Därmed blir för nationell lagstiftning litetutrymmet
redan med dagens notiñeringsregler. Med längre stand-still-perioden
minskar ytterligare.utrymmet

Kommunernas frihet

Kommunernas möjligheter utforma sin miljöpolitik påverkas baraatt
i mindre grad Sveriges medlemskap i EGEU. Liksom tidigareav
kommer beslut högre nivåpå restriktion,utgöra det innebäratt en men
ingen avgörande skillnad del lagstiftningen beslutasatt påen av
överstatlig nivå. Kommunerna kan dock liksom miljöorganisationer
och småföretag komma ñnna de får svårareatt påverka be-att att
sluten. Det kan bli för demsvårt påverka utformningent.ex. att av
enskilda direktiv, fel utformade kan innebära merkostnader ochsom
olägenheter. Kommunförbundet kan dock förväntas få representanten
i EGEU:s Ekonomiska och Sociala kommitté i dag består 189som av
företrädare för medlemsländernas nationella intresseorganisationer.

Som redan framgått kapitel 6 Kommunförbundet över-attanser
tagandet EG-direktiv de centrala svenska myndigheterna störreav ger
makt tidigareän de medges långtgående utfärdaatt rätt attgenom en
bindande föreskrifter.

finnsDet några områden där kommunernas frihet kan komma att
beskäras. Dit hör deras möjligheter tillsynsansvar enligtutövaatt
Lagen kemiska produkter med avseende substitutionsprincipenpåom

den möjliga begränsning upphandlingsdirektivensamt kan utgöra.som
Båda aspekterna har behandlats finnsDet också anledning attovan.
uppmärksamma avskaffandet gränskontrollerna kanatt komma attav
leda till ökat behov lokal kontroll. Enligtett Kemikalieinspektionenav
kan den lokala kontrollen kemikalier behöva förstärkas. Dettaav
kommer leda till ökade kostnader hos kommunernaatt eller, för-om
stärkningen inte genomförs, medföra försvagad kontroll. Kommun-en
förbundet avskaffandet gränsformaliteterna kommerattanser attav
medföra behov ökad lokal kontroll kvaliteten hos importeradeav av
livsmedel. Denna bedömning delas dock inte Livsmedelsverket,av

på förfråganvår påpekar dess sticksprovskontroller inteattsom
behöver ske vid gränsen. Redan idag sker del kontrollarbe-storen av

denpå där det importerande företagettet ort verksamt.är
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för EESinomRestriktioner möjligheter ramen

medlemskapbegränsningari huvudsakEES-avtalet ettsomsammager
in-varuområdet. Avtaletmiljölagstiftning inomsvenskvad gäller ny

l00a4.miljögarantin i artikel An-motsvarighet tillingennehåller
möjlighetEFTA-ländernaavtaletfannledningen är attatt parterna ger

finns dockEG-lagstiftning. Dettill övertagandenejsäga ettatt av ny
miljöga-användningEU-medlemmarnasviktig skillnad mellan aven

frånEFTA-lands möjlighet avstå övertaenskiltrantin och att ettattett
intemiljögarantin inverkar påmedlemsland åberopardirektiv. Att ett

direktivet, medantillämpamöjlighetövriga medlemländernasde ettatt
EFTA-ländernaövrigaförhindrar deenskilt A-landnej från EFT attett

enhälligtformellt kräverdirektivet, eftersom dettadet ettöverta nya
lösningframförhandlartänka sigkan dockbeslut. Man parternaatt en

delundantag frånEFTA-land får någoninnebär göra ettatt ett avsom
från denundantagkunnaexempel skulledirektiv. aktuelltEtt ettvara

distributions-beskattning lättadifferentieradtillbegränsade rätten av
anledningdock9359. finnsdirektivet Detnämndafordon i det ovan

återkommandefå mycketEFTA-länder kan svårtenskilda attanta att
särlösningar detta slag.åstadkomma av

ingenñnns detsubstitutionsprincipentillämpningenBeträffande av
i EGEU.medlemskapEES-avtalet ochskillnad på ett

endaupphandling.offentlig Denväsentligti alltsak gällerSamma
i detEGEU-altemativet och EESmellan änskillnaden att senareman

harEG-direktivfrånkan ha någotfallet möjligen avstått övertaatt som
standarder.förbetydelse gemensamma

Även regler.notiñeraskyldigaför EESinom är att nyaramen
notiñeringsregler. Frågangamlainnefattar EGlEUzsEES-avtalet om

bestämmelserEGEU:sEFTA-länderna skall överta om ennya
förhandlingar.förbli föremålstand-still period kommerförlängd att
skillnad mellanavgörandeskattefrågorna detgällerdet ärNär en

friaskattepolitiken.omfattar inte DenEES-avtaletEGEU och EES.
skillnader iupprätthålladethandeln kan dock svårtgöra storaatt

EGEU-Vissagrannländema.punktskatter de närmastegentemot
ekono-användaregler begränsardirektiv kan innehålla rätten attsom

skäl harregler dettaBeträffande existeranderedanmiska styrmedel. av
gällertillkommande bestämmelsererhållit undantag.Sverige För att

vill dem.sig för debestämma övertaEFTA-länderna måste om
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Som följd EES-avtalet har Sverige plan- och byggla-en anpassatav
miljökonsekvensbeskrivningarså MKB skallatt igöras störregen

omfattning. Kommunerna bli skyldiga i samband med projektstörreatt
redovisa EG:s regler inte kränks t.ex. gränsvärdena föratt buller och
luftkvalitet. MKB skall bland i sambandupprättas medannat pro-
jektering industriområden och fritidsbyar. EG:s regler luft-av om
kvalitet kan leda till något omfattande mätningar i svenskamera
kommuner. Mätning ska dock bara utföras, det ñnns anledning attom

gränsvärdena kan komma överskridas.tro att Kommunförbundetsatt
kritik se respektive kapitel 6 Naturvårdsverkets kungörelsemotovan
gäller iäven EES-altemativet.

Sverige utanför EGEU och EES

fullständigNågon frihet vill föreliggergöra inte iatt någotsom man
Ävenalternativ. i fall där Sverige väljer frånavstå bådeett med-att

lemskap och EES, kommer vårt utlandsberoende begränsastora våratt
handlingsfrihet. historisktEtt exempel dettapå skattenedsättningär vår
för den energikrävande industrin. aldrig infördaDen avgiften på
massaindustrins kloranvändning är ett annat.

Beträffande produkter t.ex. fordon olika slagsammansatta ut-av
Sverige allt förgör liten marknad för vi ska kunna upprätthållaatten

krav. Som helt utanförstående får vi dock fördelen iblandegna att
kunna välja mellan antingen anknyta till EG:s eller tillatt USA:s
bestämmelser. möjlighetDenna föreligger emellertid bara i samman-
hang där det finns inhemska leverantörer till denexporterarsom
amerikanska marknaden eller där det finns sådana leverantörer i
grannländerna. Föreligger inte denna förutsättning blir vi helt beroende

import från USA. I många fall dessutom skillnaden mellanärav
europeisk och amerikansk lagstiftning och standarder liten eller obe-
ñntlig. Schweiz, står utanför EES, detta sinatrotssom anpassar
bilavgasregler till EU.

Beträffande kemiska och förämnen produkter, vilka det föreligger
godtagbara substitut, fördelenär med helt fn frånstå EGatt mera
uppenbar. Vår kemiska industri liten och dessär råvaror kommeregen
till övervägande del utifrån. Vi har således möjlighet i vissatt ut-
sträckning nej till miljöskadligasäga produkter och behöver icke-som
medlem inte hänsynnågra till EG:s lagstiftning.ta I den mån som
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sådana substanser ingredienser i färdiga impor-produkter,utgör som
till land, kan vi dock få dem.vårt problem helt utestänga Detteras att

försök Sverige inledde i 80-talet få kadmiumbörjan bort iattsom av
olika och produkter lyckades detta skäl delvis.bara Avvaror av
praktiska skäl troligt Sverige utanförståendedet skulle väljaär att som

vissamed undantag sitt regelverk till EGEU:s.att anpassa
Alternativet helt utanför EGEU medför inga begränsningarståatt

i använda substitutionsprincipen framgårvadrätten utöveratt som av
GATT-avtalets allmänna regler och undantag.

vi utanför lagstiftningOm helt EG, behöver inhemskastår vår på
upphandlingsområdet inte hänsyn till EG:s direktiv. emel-Det ärta
lertid inte säkert vi EES-avtalet skulle väljaom sägeratt attupp
helt avskaffa nyligenden införda lagen offentlig upphandling medom
dess koppling till EG-standarder.

Beträffande notifiering gäller regler 6 månadersEFTA:s om max
stillestånd GATTzs kod kapitel 9,TBT se alltså reglersamt samma

inom EES.som
Vid utanförskap vibehöver inte i formell mening tillett anpassa oss

EGEU:s beskattning. Vi kommer emellertid hänsyn till detav egna
näringslivet och sysselsättningen tvingas till skillnadernaatt gent-se

de grannländema inte för gällerdetnärmaste är näremot stor moms
och punktskatter.

vi varken medlemNär eller deltar i EES kan GATTEUär av
tänkas bli relativt betydelsefull restriktion för vårtsetten mera ageran-
de. framgått kapitelSom 9 GATT i dagsläget bara i obetydligutgörav
utsträckning sådan restriktion. Delvis beror dock detta andrapå atten
länder inte har funnit anledning särbestämmel-våraatt protestera mot

förhållande kanDetta komma ändras, dels utvecklasGATTattser. om
till organisation WTO med ökade befogenheter, EGEUdelsen om
ñnner anledning granska Sveriges agerande från konkur-att mera noga

vilketrenssynpunkt, kan tänkas bli följd vi i detta alternativatten av
frihandelsavtalhar med EGEU i övrigt väljer heltståett attmen

utanför gemenskapen. varje fall bör vi förvänta ökatI ettnog oss
missnöje, det visar sig svenska särregler i högrenågonatt ut-om
sträckning svensk industri.gynnar
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Sverige föregångslandsom

Enskilda länder kan ibland ha betydelse föregångsexempel. Detsom
ligger självklart fördel i kunna visa fungerandepå exempelstor atten
jämfört med hänvisad till aldrig godaså utredningspromemo-att vara
rior. Detta gäller naturligtvis inomockså miljöområdet. Kalifornien
har i flera avseenden spelat sådan roll inom USA och Sverige haren

fungeratnågra gånger europeisk banbrytare. kan såledesDetsom en
finnas anledning fundera restriktionemaöver för enskildaatt om
länder riskerar bli omfattandeså inom EGEU respektive EESatt att
möjligheterna för enskilda länder föregå och bryta mark allvar-att ny
ligt begränsas.

Ett land kan banbrytare i olika avseenden. kan gälla mil-Detvara
jöarbetets organisation, substitutionsprincipen, krav utsläpp frånpå
fasta anläggningar, fordonskrav och kemikaliebestämmelser. fleraI av
dessa avseenden inte EGEU ellerutgör EES restriktionnågon för

möjlighetervåra utveckla alternativ eller former.att egna
långtgåendeEn harmonisering lagstiftningen kan dock i vissaav

fall allvarligutgöra begränsning möjligheterna utforma andraatten av
och bättre alternativ för den nationella miljöpolitiken. Att såväl
EGEU EES medför sådan begränsning på varuområdet heltärsom en
klart, och denna begränsning kommer bli markant i takt medatt mer

den lagstiftningen utvidgas till omfattaatt allt flerattgemensamma
produkter och ämnesområden. Av betydelse för medlemslän-stor att
derna ska kunna utveckla lösningar och befrämja snabbarenya en
framväxt miljövänlig teknologi friheten utnyttjaär ekono-att attav
miska styrmedel inom blirvaruområdet betydande. inteSker detta är
risken påtaglig EGEU kan komma verka bromsande utveck-att påatt
lingen.

Den amerikanska lagstiftningen faktiskt Kalifornien störreettger
för särlösningar vad EG:s regelverkutrymme än erbjuder medlemslän-

derna 1992.Mott Beträffande utsläppen från punktkällor ochstörre
areella näringar denutgör marknaden dock integemensamma samma
begränsning. finns iHär allmänhet omfattande för in-ett utrymme
novationer. Detta gäller troligen också för användningen mjukaav
styrmedel information, miljömärkning, miljörevision församtsom
miljökrav inom för offentlig upphandling.ramen

Det också viktigtär vårt agerande har vissatt notera att eget
betydelse för utfallet. En allt för försiktig uttolkning EGEU:sav
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vi kanskedär sättersjälvcensur,tillregler kan leda sorts uppen
detnödvändigt. Då ärvadagerande ärför vårt ängränsersnävare som

domstols-risk förmeddet skertänjabättre ävengränsernaatt enom
reglersvenskamiljörelateradeanpassningförhandling. denAv somav

frivillighögsthaft karaktäråtminstonehittills har någraägt av enrum
ochdieselskattennedjusteringenanpassning. Vi tänker på attt.ex. av

bekämp-ochhandelsgödselregleringsavgiftema påavskaffandet av
miljöavgifterna.höjning Ilikaningsmedel inte åtföljdes stor avenav

denmed behovetbeslutenfallen motiveradesbåda att anpassaav
förelåg.intesådant tvångtill någotsvenska nivån EG, atttrots
EGEU,utanförinom ochförebild bådeSverige kan menenvara

utformasjälva vårfria viförutsättningar blir bättre är att egenmera
till andraerfarenheterpositivaöverföraMöjligheternapolitik. att

till EGEU.relationgradhögre vårinte iländer påverkas någon av
viroll. Omspelararbetekvalitén ii första hand vårtDet är eget som
dekontaktytavi dockEGEU fårmedlemmar större gentemotär enav

förmedla våradet lättarekanmedlemsländerna.övriga Det göra att
EGEU,samarbetet inomutanförhelterfarenheter. Om ståregna

erfarenhetsöverföring förpåläggafår vi räkna med störreatt resurser
resultat.nåatt samma
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16 Allmänhetens och intresseorgani-
sationernas möjlighet till insyn
och medverkan

När miljöpolitiken blir alltmer internationell och del de viktigaen av
besluten fattas utomlands, försvåras allmänhetens möjligheter till insyn
och medverkan. Såväl EES-avtalet svenskt medlemskapett i EUsom
innebär beslut i viktiga frågoratt kommer överlåtas internatio-påatt
nella Skillnaden mellan EES och EU ligger beträffandeorgan. allmän-
hetens möjligheter till insyn främst i omfattningen den kompetensav

överlåts på övernationellasom organ.
I Sverige detär tradition vanligt regeringsförslag föregåsattav av

statlig utredning, remissomgång, remissammanställning och lagråds-en
remiss. De statliga utredningarna arbetar ofta under betydande öppen-
het, och det vanligtär olika intressenatt medges möjlighet med-att
verka med eller sakkunniga.experter Sammantaget innebär detta att
frågorna i allmänhet är väl kända redan långt innan regeringens
proposition blir offentlig. Hela från utredningsdirektiv tillprocessen
riksdagsbeslut dessutomär ofta föremål för massmedias intresse och
rapportering.

Tillvägagångssättet inom EGEU skiljer sig dels att ut-genom
redningarna internaär och dels de inte blir föremål förmera attgenom
någon remiss det slag vi är vid. Många kommissionensav vana av
arbetsgrupper dockär föröppna deltagande från olika intresseorganisa-
tioner, och kommissionens förslag inom olika områden föregås ibland

allmänt hållna policyrapporter greenav mera och whitepapers pa-
pers, i vilka kommissionen redovisar bakgrundsmaterial och prelimi-

ställningstaganden.nära I del fall inhämtar synpunkter frånen man
intressenterna innan kommissionen lägger sina förslag. Man bör därför
inte överdriva skillnaden i detta avseende mellan EGEU och Sverige.

Utredningen statsförvaltningen och EG SOU 1993:30om menar
svenskt medlemskapatt ett i EGEU kommer minska behovetatt av

svenska utredningar det kan finnas behovatt svenska utred-men av
ningsinsatser i frågor avgörs EGEU. Utredningensom av noterar
därvid olikatre utredningar:typer av
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iståndpunktsvensktillförslagkommitté utarbetarsvensk enenen-
initiativskallkommissionenSverige villdär tafråga att

delegatio-svenskastöd denhemmaplanutredning på gersomen-
ministerrådetskommissionens ellerförhandlingar iunder ar-nen

lagförslagutformningenbetsgrupper ettavom
utformningenutredauppdrag ettkommitté mednationell att aven-

EGEU-reglerÖvertagandesvenskt nyaav

bli praktisktfall inte kommeridet många attUtredningen noterar att
förföreträdareparlamentariker,medkommittélåtamöjligt att en

ståndpunkt. Närsvenskutarbetaochintresseorganisationer experter en
lämpligareutredningen,enligt attdet,kantidsramarna är snäva vara

regerings-inomfråganberedalåtaellersärskild utredaretillkalla en
utredningsnabbbehöversärskiltgäller närkansliet. Detta somenman

kommittéer.ocharbetsgrupperi EGEU:ssvenska delegaterförstöd

Offentlighetsprincipen

offentlighetsprincipen,svenskatill denmotsvarighetingenEGEU har
de fall därihemligahandlingarpraxis allaenligt utomoch är man

utkastvanligtdetdettaoffentliga. Trots är attdembeslutat göraatt
till icke-tillgångfåberörda. Förinre kretsenutanför den attsprids av

minister-kontakter. Inomdock godakrävshandlingaroffentliggjorda
förevaritbeträffande vadtystnadspliktstadgeenliggällerrådet somen

tidUnderbeslutarrådet inteförhandlingarna annat.under senareom
hemlig-omfattandealltfördet i ögonkritik riktats mångashar mot

sig föruttalatministerrådettilllettdetta harhetsmakeriet, och att en
normalfalletiförsignyligen bestämtharöppenhet. attManstörre

Kommissionenfrågor.i olikamedlemsländerna röstatoffentliggöra hur
ordning,vända dagensberedd pådensin delför ärhar attattsagt

offent-handlingaralla ärinnebäraskulle kunnaframtidenvilket för att
regel.dennafrånundantagradfastställde dockMinisterrådetliga. en

frånkommerdokumentoffentliggöraintetillåtsKommissionen som
kräveravsändarenmedlemsländer, när attellerprivatpersonerföretag,

också EU:sMinisterrådethemlig. sägerförbli attinformationen skall
till insti-med hänsynoffentliggörandeavslå kravinstitutioner kan

övrigahemliga. Somöverläggningarsinahållaintressetutionens attav
intematio-säkerhet,allmäntillhänsynbl.a.för avslaggrunder anges
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nella relationer skydd kommersiellasamt hemligheter ochav gemen-
skapens finansiella intressen. En del sådana inskränkningar ñnns också
i Sverige, offentlighetsprincipvår medger betydligtmen störreen
öppenhet än EU:s regler.

Inom för EES detär de deltagande BETA-ländernaramen som
själva får iavgöra vilken utsträckning de vill göra EU över-som av
lämnade handlingar offentliga. De lär dock inte frånutan protester
EU:s sida kunna utveckla praxis därvidlag skiljer sigen som mera
markant från den kan komma tillämpas inom gemenskapen.attsom
Gemensamma BETA-regler kan också komma restriktion.utgöraatt en
EFTA har hittills inte utmärkts någon större öppenhet.av

De nordiska naturskyddsföreningarna har begärt de nordiskaatt
länderna skall offentlighet åt utkast och beslutsunderlagge tassom
fram inom för EES. Miljöorganisationerna vill ocksåramen EFTA-att
låndema på tidigt stadium skaett sända kommissionens förslag på
remiss inom sina länder i stället för till dessvänta minister-attegna
rådet tagit ställning. Den svenska regeringen förefaller hittills tillämpa

något större öppenhet de övrigaän EFTA-ländema,en vilket enligt
miljöorganisationema utlöst viss irritation hos de övriga regeringarna.
Ytterst blir intresseorganisationema beroende vilka krav parlamen-av

i EFTA-ländematen ställer informationpå och öppenhet.

Blir svenskan EG-sprâkett

EFTA-länderna får inom för EES själva översätta EU:s hand-ramen
lingar till sina respektive språk. Det innebär för de nordiska ländernas
del de under beslutsprocessensatt gång i allmänhet nöjamåste sig med
handlingar avfattade på engelska eller franska. När förslag till direktiv

blir de medpresenteras nuvarande regler tillgängliga allapå EU:s
språk. Det innebär vi också kan delatt dem danska.påta av

Det troligtär EU efterävenatt eventuell utvidgning till ländernaen
Östeuropai Central- och kommer tillhandahålla alla formellaatt

förslag till lagstiftning samtligapå berörda språk. Det kan däremot bli
så kostnadsskälatt blir restriktiv iman dag medav än översätt-mera
ning andra handlingar.av

Vad tolkning under ministerrådets och parlamentets beträffarmöten
problemenär redan mycket eftersom översättningstora, mellan de nu

erkända språken upphov till antal olika tolkningssituatio-ettger stort
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finskaochnorskasvenska,tillspråktolkadeantaletutvidgaAttner.
ocksåtillutvidgasEU attväsentligt,kostnadernaskulle öka om

omöjligtblitorde detländerna,centraleuropeiskadeomfatta några av
Långsiktigtspråk.allamellantolkningprincipenupprätthållaatt om

mellantolkningsservicetillhandahållerbaratroligt EUdärfördet attär
språken.de största

ändåengelska, utgörÄven förstårochläsersvenskarflestadeom
minstintesjälvfalletgällerproblem. Dettaspråketfrämmandedet ett
kunnaförspråkfrämmande atttalatvingasdärsammanhang etti man
detinformation ärtilltillgångtidighavillandra. Om enövertyga man

tillgängli-blirdokumenteftersom mångafranska,kunnafördel attstor
språk.andraochengelskatillde översättsinnanfranskapåga

EGEUbevakningMassmedias av

följa olikakunnamassmedia förberoende attalltidAllmänheten är av
bevakarmediavanligtdetSverigebehandling. är attIpolitiska frågors

därvidradio och TVochmiljöfrågorviktiga atthanteringen press,av
olikafrånframförssynpunkterutsträckningvissi rapporterar somom

mediassvenskaharHittillsintresseorganisationer.respektivepartier
bevakningenochsporadiskvaritmiljöpolitikEGEU:s avtäckning av

i det när-för EES-processeninomagerandeEFTA-ländemas ramen
utlandsbevakningsjälvfallettill dettaorsak är attobeñntlig. Enmaste

täckningmotsvaranderutinerandra änkräverochkostsam avär mera
händelser.inhemska

vadföljamöjligheterallmänhetensför attbetydelse somAv stor
ställ-sinaredovisarregeringen öppetsvenskadenocksåsker är att
EES,förinompositionerSverigesgällerningstaganden. Detta ramen

synpunkter påsinabaserareglerna måsteenligt enEFTA-ländemadär
Sverigeocksåsjälvfallet närgällerståndpunkt. Det somgemensam

sinutnyttjar rösträtt.därochministerrådetyrkanden iframförmedlem
frånavstårregeringarna attdeltagandededetförekommerdagI att

ministerrådet.idehurmedborgaresina ageratförklargöra
förutsättningarnai månnågonökari EUmedlemskapsvensktEtt

in-relevantdelfåskedetidigtimedborgaresvenska ettför att av
kanalerpersonligafår flerviframför allt påberor attformation. Det

jour-svenskaförrimligen lättaredetSåinstitutioner. ärtill t.ex.EU:s
EU-tjänstemansvenskspråkigsignärmamedborgarenalister och att en
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tala medän frånnågonatt Portugal eller Grekland. Fördelen skall
dock inte överdrivas. blirDet bara liten del kommissionensen av
tjänstemän hämtas från land.vårt Av betydelsestörre kanskeärsom

svenska ledamöteratt EU-parlamentet kan utnyttja sin ställning förav
inhämta information från kommissionenatt pågående verksamhet.om

Viktigt ocksåär EU-information, inklusive datoriseradatt sådan, finns
tillgänglig depå svenska folkbiblioteken.

Miljöorganisationernas arbete

De svenska miljöorganisationerna blir EES-avtalet hänvisadegenom
till i utsträckning inhämta informationatt stor i Bryssel och till-att

med likasinnade organisationer från andra EES-ländersammans söka
påverka det sker. Viss hjälp har de dock den informationsom av som
de får sitt deltagande i Miljödepartementets referensgrupp förgenom
EGEU-frågor.

Om Sverige blir medlem EU ökar omfattningen de frågorav av
till del avgörsstor beslut. Skillnaden liggersom genom gemensamma

främst i Sverige medlemskapetatt också kommer omfattasgenom att
jordbrukspolitik.EU:sav

Den svenska miljörörelsens kostnader för inhämta och tillgodo-att
sig informationgöra ökar liksom utgifterna för påverka det poli-att

tiska arbetet. De svenska organisationerna redan i vissär utsträckning
medlemmar europeiska paraplyorganisationer European En-av som
vironmental Bureau EEB och European Federation for Transport and
Environment TE, Sveriges närmande till EU medför demen att
kommer behöva överföraatt ytterligare från nationellt tillresurser
internationellt arbete. Genom riksdagens beslut tilldelas svenska mil-
jöorganisationer sedan några tillbakaår årligen miljonertvå kronor för

Östeuropa.insatser i Väst- och De verkliga kostnaderna för aktivtett
deltagande kan dock bedömas bli väsentligt högre EES-avtaletnär trätt
i kraft och öka ytterligare Sverige blir medlem EU.om av

Det bör också miljörörelsensnoteras att organisa-gemensamma
tioner längeän så organisatorisktär och finansiellt relativt svaga.
Totalt har halvt dussin internationellaett miljöorganisationeri Bryssel

tjugotal anställda, vilketett kan jämföras med det totalt finns fleratt
500 internationellaän lobbyorganisationer representerade i EU:s

huvudstad och därtill 200 företagän med representation ochmer egen
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200 juridiska EU-frågor.byråer specialiseradeän är påmer som
Totalt inklusive nationella organisationers representation finns det
ungefär 3 000 intressegrupper varierande ikaraktär Bryssel medav

Även10 000 anställda lobbyister. långtifrån alla sysslaruppemot om
med frågor har betydelse för miljön, det ingen överdriftär attsom

exploatörsintressena representationhar mycketsäga större änatt en
miljörörelsen. motsvarande skillnad finns för övrigt också nationelltEn
i flestade EU-länder. inte länder har nationellDet mångaär som en
miljörörelse relativa finns i Sverige.den storlek somav

ytterligare möjlighet till insyn och medverkan kanEn ettvara
deltagande i Ekonomiska Sociala kommitté, där förochEU:s närva-
rande 189 nationella intresseorganisationer finns representerade.
Länder med med Sverige jämförbar storlek Belgien, Portugal ochen
Grekland vardera 12 intresseorganisationer representerade ihar detta
forum. förefaller rimligt sig i svenskaDet tänka det denatt att repre-
sentationen ingå åtminstone miljöorganisation.kan komma att en

finns påtaglig risk för Sveriges deltagande i EES och iDet atten
medföra inhemskhögre grad medlemskap i kommerän EUett att en

maktförskjutning där företagen och branschorganisationerna vinner
miljörörelsens bekostnad. har sinaterrräng på Företagen genom

organisationer tillträde till flesta kommissionensde arbets-t.ex. av
miljöorganisationernasmedan motsvarighet bara har råd ochgrupper,

möjlighet med i dussin kommissionens kommittér ochnågotatt vara av
arbetsgrupper.

Småföretagens situation

Småföretagen påverkas liknande för sig förpå Desätt. småärett var
för själva kunna påverka politiken och blir därför beroendeatt attav
låta sig företrädas intresseorganisationer. nationella organisa-Derasav
tioner får i sin företräda medlemmarnas intressensvårare närtur att
frågorna övemationella åtminstonei gäller iDettaavgörs organ.
sammanhang där det finns nationella särdrag eller intressen som
behöver bevakas.

företagen har väsentligt förutsättningar bådeDe bättre attstora
påverka den nationella och den internationella politiken, och de har

sammanslutningarockså starka och väl utvecklade internationella och
lobbyorganisationer till sitt förfogande. medför internatio-Detta att en
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nalisering frågor tidigare i väsentlig utsträckning avgjordesav pásom
nationell nivå kan komma de institutionellt och finansielltatt gynna
starka intressena depå lokala intressenas och de frivilliga organisa-

Åtionernas bekostnad. andra sidan internationellautgör beslut och
överenskommelser förmodligen den enda möjligheten med politiskaatt
medel begränsa de transnationella storföretagens makt. Man bör också
komma ihåg storföretagen har minst likaatt inflytande på hemma-stort
plan, och nationella politiker kanatt benägna lyssna påattvara mera
sina företag beslutsfattareän i internationella fora.

ackföreninF gsrörelsen

Även fackföreningsrörelsens arbete kommer i hög grad påverkasatt av
EES-avtalet och det eventuella medlemskapet. Dess möjligheter att

inflytandeutöva blir också beroende tillgång till information samtav
kanaler till EU:s och dess institutioner. Fackföreningarnas kostnader
för påverka miljöpolitikenatt ökar och de svenska förbunden blir mera
beroende samverkan med sina systerorganisationer i andraav västeuro-
peiska länder. Den svenska fackföreningsrörelsen kan förmodligen
räkna med platsertvå i Ekonomiska och Sociala kommittén.

Allmänhetens möjligheter klagaatt

Gemenskapen framför allt förordningar direktivochagerar genom men
också beslut. Förordningar och direktiv har generell räckvidd,genom
medan beslut individuella fall. Enligt EGEU-rätten kanavser personer
och andra enskilda rättssubjekt t.ex. företag bara föra talan mot
beslut riktadeär honom beslutmotsom samt även demot som, om
utfärdats i form förordning eller beslut riktade tillav annan person,
direkt och personligen berör honom artikel 173 2. En enskild

kan dock åberopa EU-rätten inför svensk domstol,person kansom
sigvända till EU-domstolen detnär gäller tolkning EU:s lagregler.av

När någon åberopar EU-råtten inför förhandling i högsta nationellaen
instans t.ex. högsta domstolen domstolenär skyldig konsulteraatt
EU-domstolen. Detta förutsätter dock Sverige medlemär unio-att av

Principen viktigär får kanske inte så praktisk betydelsenen. stormen
inom miljöområdet.
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frånhindrar medlemsländernafinns ingenting i EU-rättenDet som
inte berörda sakägarei sin nationella lagstiftning bara utanatt ge

beslutmiljöorganisationer föra talanockså etablerade rätt motattt.ex.
lagstiftningockså gällai vissa miljöärenden. kanDettyper somav

eventuella talerätttillkommit till följd EGEU-direktiv. Denna avserav
domstol.till nationelldock överklagande nationella beslutav

normalfallet ingenorganisationer har alltså iIndivider och ideella
fattadeföra talan beslutmöjlighet inför domstolEU:s motatt av na-
sig direkt tillinte vändamyndigheter, de kan hellertionella och

ovilja eller oför-regeringensdomstolen med klagomål denöver egna
ibeslutade direktiv. Medborgarna EUgenomföra EGEUmåga att av

till kommissionen.framföra sådana klagomålhar däremot möjlighet att
vill föra talankommissionens sak besluta denblir dockDet motatt om
klagomål.anledning den enskildesdet berörda landet med av

medlemsländemasför allmänhetens möjlighet klaga påGrunden att
ñnns iandra lagar Rom-bristande uppfyllelse miljöreglema ochav
ansvarig förkommissioneni artikel 155fördraget, ärattangersom

följer bestämmelser harövervakningen medlemsländernaatt somav
fördraget. Klago-institutioner med anledningantagits EGEU:s avav

tillskapatshjälpmedeltill skillnad från talerätt ärrätten ett avsom
övervakningenikommissionen för medborgarna attatt avengagera

efterlevs.EGEU:s lagstiftning
enskil-från denformellt avseende bara begäranKlagomålet iär en

efterlevts.rättsreglerna Detde kommissionen ska undersökaatt om
hemlandi den klagandespåstådda brottet reglerna kan ha ägtmot rum

efter undersökningkommissioneneller i EU-land. Omnågot annat
enligt artikelprocedurinleder denkonstaterar brott EU-rätten,mot en

ställnings-beskrivning. Kommissionens169 kapitel 6 förse närmare
publice-offentliga, och deni klagomål intetaganden samband med är

inkomna klagomål. klagandeingen detaljerad information Denomrar
allmänhetensjälv informera massmedia ochdock oförhindradär att om

sitt klagomål.
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viktiganågrainomUtvecklingen17

områden

fåpolitiken måstearbeteför ärutgångspunkt vårt attviktig enEn
Sverige.i Iutvecklinghållbarenvi kan uppnåinriktningsådan att

begrepp,definition dettaoperativviförsöktekapitel 3 menavenge
mycketavseendeni fleravibefinnerkapitel 2framgick ossavsom

utveckling.sådanfrånlångt en
ekonomiskasåväl denutveckling krävshållbar attnåFör att en

övergripande målsätt-denunderordnassektorspolitikenpolitiken som
iutvecklingen rättvi självakanavseenden styraningen. I många

i dettaVi skabegränsad.handlingsfrihetandra vårriktning, i är mera
valetutsträckningi vilkenundersökafördjupningskapitel avsom

hållbaruppnåförutsättningarnapåverkarEGEU attrelation till en
tillvi begränsaresursskäl måsteochutveckling. Av ossutrymmes-

behandla:valtVi harområden.viktiga attnågra

försurning-
övergödningeutroñering-

koldioxidutsläpp-
kärnkraftsaweckling-
kemikaliebegränsning-
avfallsfrågor-

bioteknikenochdjurskyddetjordbruket,-
markanvändningallemansrätt,-

Försurningen

iinte baraproblemoch utgörmark stortFörsurningen ettvattenav
Österrike, Tyskland,Tjeckien,Polen,länderiocksåSverige utan som

medminskabörSvavelutsläppenFinland.ochNederländerna, Norge
1980 förjämfört med attdelen Europai80-90 störreprocent av

Samtidigtskador.undgårmark ochlitetblinedfallet ska så vattenatt
ochmycketlikaungefärmedminskakväveoxidemissionemamåste
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ammoniakutslåppen reduceras med minst 50 Vi kommer inteprocent.
diskutera ammoniakutsläppen i dettaatt avsnitt. Tillförlitli nationellaga

data saknas i utsträckning beträffande såväl utsläppstor deposi-som
Ämnettion. relativtär korttransporterat, våra närmastemen grann-

länder bidrar ändå i hög tillgrad nedfallet i södra Sverige. Som
framgått kapitel 2 EG-länderna för 50 svavel-av procentsvarar ca av
nedfallet Sverigeöver och ungefär lika mycket kvävedepositionen.av
De gällande utsläppsmålen i Sverige och EGEU för försurandenu
ämnen återgavs i tabell 4:1.

Svavelutsläppen

Enligt Genevekonventionens svavelprotokoll skulle utsläppen minska
med 30 mellan 1980 och 1993. Flera länder, däriblandprocent Stor-
britannien, Spanien och Polen undertecknade dock aldrig protokollet.
De europeiska utsläppen hade 1991 minskat med drygt 30 procent
jämfört med basåret. Att genomsnittet blev högtså beror flerapå att
länder gick betydligt längre vad de åtagitän sig. Sverige har t.ex.
minskat sina utsläpp med 80 1993.procentca

Parterna förhandlar svavelprotokoll. Förslagetett nytt gårnu om
på minska skillnadenut gap closureatt mellan 1990 belast-års

ningsnivå och vad krävs för undernå de kritiska belastnings-attsom
gränserna 95 %-percentilen med 60 till 2000 2005år 10 iprocent

Östeuropa.Central- och Kännedomen svavelemissionerna frånom var
olika utsläppskällor faller är ganska god. Genevekonven-ner numera
tionen har också tillgång till datoriserad modell kostnadernaöveren
för reducera utsläppen från olikaatt källor i olika länder.typer av
Avsikten är söka fördela bördan uppnå sextio-procentigatt attnu av en
gap closure kostnadseffektivtpå mellansätt länderna iett Europa.

SverigeFör skulle det bli frågan reduktion med 83 procentom en
jämfört med basåret 1980. För delvår det således inteär fråga om

än mycket begränsat ytterligareannat ett åtagande.
Flera västeuropeiska länder Storbritannien, Danmark, Frankrike,

Belgien, Irland, Italien och Spanien inte de framräknadeaccepterar
nationella utsläppsmålen enligt gap closure scenariot eller vill ha
längre tid sig förpå genomföra sina etappmål. Storbritannien,att
Frankrike och Spanien har alla nationella mål skiljer sig frånsom gap
closure med 10än procentenheter 2000.år Därtill kommermer att
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Östeuropa villEU-ländernågraCentral- ochiflertalet länder samt
2010.förstsina etappmål åruppfylla

Även mellanskillnaden mellan60reduktion medefter procent aven
7målnivån kommerslutligabelastningsnivå och den procentdagens

långsiktigtvad desvavelför änekosystem utsättasEuropas att merav
f.d.ochBelgien,Polen, NorgeTyskland,Nederländerna,tål. I
förarealen20 utsättasTjeckoslovakien kommer än attprocent avmer

6Sverigeandel iMotsvarande ärsvavel.depositionsådan aven
olika former. Föridepositionen kväve attDärtill kommerprocent. av
%-percentilen krävs95belastningsgränsernakritiskaunder denå

revide-protokollet. Enförinomåtagandenytterligaresåledes ramen
förslagetföreliggandeenligtskall detutsläppsmålenring genom-nuav

2020 innandröja framemottakt kan detdagens1997. Medföras senast
vi räknatiden kanmålnivån. Underslutligadenharvi eventuellt nått

känsliga ekosystemen.försämring i defortgåendemed mesten
förclosureförhandlingarnaParallellt med parterna enom gap

fråganbl.a.gälleråtgärder. Detkompletterandediskussion omom
obligatoriskaminimiutsläppsnormerförstoraförbränningsanläggningar

gällande EG-enligttillgängliga teknik BATbästabaserade på
1994-1995.inom kortreviderasdirektiv skalldirektiv. Detta

råderanläggningarbefintligaiBATinförandetBeträffande av
Österrike, Finland, Ungern,Tyskland,Ländermeningar.delade som

införandeobligatoriska krav påförordarNederländernaFrankrike och
Irland, Ryss-Storbritannien,anläggningar.befintligaiBAT ävenav

velatbaraBulgarien däremotoch harDanmark,Italien, Norgeland,
frihetvill haAnledningenrekommendation. ärmed på attgå manen

åtagandensina påuppfyllaiåtgärder syfte ettvälja andra attatt
kostnadseffektivt sätt.

i olikasvavelhaltenförmaximigränser typerGemensamma av
bindande.bliprotokolltill revideratenligt förslageteldningsolja skall

östeuropeiska ländervissaförundantagövergångstid görsUnder en
harEGEUolja.avsvavlingförtillräcklig kapacitetsaknar avsom

dieseleldningsolja ochlättförgränsvärdenfattat beslutbaraännu om
minskaviljavaritfrämstutgångspunktenvarvid attkapitel 4,se en

Enligt Femtepartiklar i rökgaserna.till uppkomstensvavlets bidrag av
fastställa gränsvär-gemenskapenbör ävenmiljöhandlingsprogrammet

bunkeroljor.för sjöfartensbrännoljor ochtjockaförden
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Kväveoxidutsläppen

Genevekonventionens kväveprotokoll från 1988är och stadgar att
1994 ska ha nedbringatparterna utsläppensenast till 1987 nivå.års

Tolv länder, däribland Sverige, lovade emellertid minska sinaatt
utsläpp med 30 till 1998. Det kan emellertid ifrågasättasprocentca om
något dem kommer nå den målsättningen. För Sverigesatt delav
kommer vi i bästa fall dettanå etappmål vid sekelskiftet.att Den
bristfälliga utsläppsstatistiken också källautgör till osäkerhet. Mycket
talar för många länder kan ha gjortatt sig skyldiga till kraftigen
underskattning utsläppen framför allt från arbetsmaskiner.av

Parterna skulle enligt tidigare beslut ha inlett förhandlingar ettom
kväveprotokoll förnytt sedan,två år harså inte skett.ännumen

harParterna emellertid beslutat påbörja diskussioner be-att om en
gränsningsstrategi under våren 1994. Frågan effekterna kväve-om av
oxidutsläppen skall relateras till försurning, eutroñering eller marknära

lösasmåste innan förhandlingarnågra nivåer kan påbörjas.ozon om
Flera förhållanden talar för svårigheterna kommaatt överensatt om

långtgående åtaganden kan bli minst lika beträffandemera stora som
svavelprotokollet.

Kväveoxidutsläppen i Sverige kommer i allt väsentligt från trans-
portsektorn ca 25 % bilar, 20 % vägfordon, 20 %tunga
arbetsmaskiner, 15 % sjöfart 3 % från flyget. Situationensamt ärca
likartad i våra närmaste grannländer i Västeuropa, andelenäven om
från fasta förbränningsanläggningar i allmänhet är något högre. I

ÖsteuropaCentral- och dominerar utsläppen från och för-små stora
bränningsanläggningar bildenännu, förändras snabbt i riktningmen

allt högre andel för vägtrafiken.mot en
tioPå års sikt kommer de lätta vägfordonens utsläpp minskaatt

markant till följd redan fattade beslut. finnsDet dock i detav samman-
hanget frågetecken för hållbarhetenett hos reningstelcniken. De speci-
fika utsläppen från vägfordon kommer ocksåtunga minska iatt men
betydligt långsammare takt. Eftersom transportvolymen ökaväntas
kraftigt, detär knappast troligt vi får någon minskningatt störrese av
dessa utsläpp. Vad arbetsmaskinema beträffar har det politiska arbetet
med ställa krav minskadepåatt utsläpp bara precis börjat. Det är
därför troligt utsläppen kommer fortsättaatt öka under ytterliga-att att

tid.någonre
finnsDet goda förutsättningar minska utsläppen från fastaatt större

förbränningsanläggningar. Den svenska NOx-avgiften har lett till att
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bränsle XXmgNOXMJ95liggergenomsnitt påiutsläppen nu
förgränsvärde störremgm3 EG:sjämföras medkanluft. Det nya

NOxm3. Motsvarande650-1300anläggningar ärkoleldade mgsom
NOXm3. Många80-540anläggningar ärsvenskaförrikvärde mgnya

gränsvärdet. Förväsentligt underdockliggerEGinomanläggningar
fleragränsvärde,ingetfinnsanläggningar gemensamtbefintliga men
finns200-1300 Dessutomintervalletinomminimikravländer har mg.

ianläggningarsådanasamtligafrånför utsläppenmålnationelladet
länderna.och ettvart av

svavelmåletnåmöjligheterVåra att

closuregap60påetappmål baseratinhemskt procentsnåFör ettatt
viktigtocksåsjöfarten. Det ärfrånutsläppenminskavi bl.a.behöver

diesel och max-gränsenförmiljöklassningssystemetbehållavi kanatt
begränsadedenövrigt nåieldningsoljor. Förisvavel attför tunga

medtillsammanskrävsclosurepartiell attmålsättningen gapom en
Storbritanni-Danmark,motvilliga länderlikasinnade kan övertyga som

Avdelsin storSpanien ansvaret.ochFrankrikeBelgien, att ta aven,
för-med någonfastkravmotsvarandeställaocksåbetydelse är att

Ryssland.Estland ochTjeckien,Polen,ländersening på som

EUi EGMedlemskap

påverkamöjlighetvissvi fårmedför attEGEUimedlemskap attEtt
förbränningsanläggningardirektivetrevisionkommande storaomaven

iinträdeför vårttidpunktenvidslutförashunnitdennainteom
kanländervissai dagdetfinnsframgåttEGEU. Som somovan

befintligaiBATkrav påobligatoriskatillavvisandesigställatänkas
majoritetsför-påverkarEGEUanslutning tillSverigesanläggningar.

drivaförutsättningarbättre attfårmarginellt,hållandena men
svavel-högstapåsig med kravdetförhållersättfrågan. På ensamma

emellertid ocksåvieldningsolja. Här ärbunkeroljor ochihalt tung
med vadenlighetiförslagframläggerkommissionenberoende attav

svavel-regleringEnmiljöhandlingsprogrammet.i Femte avsägssom
utformasden inte ettSverigeproblematisk förblikanhalten somom

påverkasösteuropeiska utsläppencentral- ochminimidirektiv. De
EGEU.imedlemmarblirviknappast av om
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Ministerrådet och kommissionen enades 1993 det kom-ärattom
missionen har mandat företräda EGEU:ssom att medlemsländer i
svavelförhandlingarna. Det klargjordes därvid med hänvisning till
artikel 228 det inte kan bliatt fråga medlemsländernaatt uppträderom

självständiga vid sidan kommissionen.som parter Kommissionenav
skall dock konsultera medlemsländerna i frågor där det råder delad
kompetens. Hittills har medlemsländerna i praktiken inte accepterat
kommissionens ledande roll. Beträffande nationella åtaganden detär
under alla omständighete rimligt förmoda EGEU:satt medlemslän-att
der i fortsättningenäven kommer ha sista ordet.att

EES-avtalet

Inom för EES-avtalet bör vi möjlighetramen delta i förberedel-att
inför revisionen direktivetserna förbränningsanläggningar,storaav om

kommer inte kunna följa frågansatt behandlingmen i ministerrådet.
Samma sak gäller det eventuella förslaget gränsvärden för svavelom
i tjock eldningsolja. Vi kan fortsätta föra våratt talan näregen man
förhandlar protokoll inom Genevekonventionen.om nya

Utanför EGEU och EES

Genom stå utanför EGEUatt vinner vi fördelen med säkerhetatt
kunna föra vår talan i samband med Genevekonventionensegen beslut

protokoll. Ett utanförskap innebärom nya dock vi får sämreatt
möjligheter påverka EGEU-ländemasatt ställningstaganden i samband
med beslut inom gemenskapen. finnsDet dock anledning notera att
Sverige utan medlem iatt ganska hög grad påverkatvara EG-ländemas
inställning till försurningsproblematiken.

Våra möjligheter minska kväveoxidutsläppenatt

Det betydligtär svårare bedöma huratt vår relation till EGEU kan
påverka kvävenedfallet i Sverige. Beträffande befintliga förbrännings-
anläggningar skall utsläppen inom EU enligt redan fattade beslut
minska med 30 till 1998. Fråganprocent fortsatt reduktion ärom en

svårbedömd. Sannolikt införsmera skärpta krav för anlägg-större
ningar, det långtär ifrån säkertmen gränsvärdet baserasatt på bästa
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vadförhållande tilliför högtgränsvärdetteknik. Om sättstillgängliga
förändringskärpning ingenmedför störremöjligt,teknisktär ensom

igrannländer Västeuropa.praxis i våra närmastevad redan ärsomav
avseende.i dettamöjligt undantagdockStorbritannien utgör ett

i högarbetsmaskiner viärfordon ochfrånutsläppdet gällerNär
marknadensvenskasamverkan. Deninternationellberoendegrad av
Beträffan-särlösningar.förtill grundliggaför kunnaalltför litenär att

framNaturvårdsverket i arbetet påarbetsmaskinema deltar att tade
EG-såvälskogsbruksmaskiner inom FN:sför jord- ochavgaskrav som

gällervägfordonområde. Förinom dettakommissionens arbetsgrupper
till EG:sellertill USA:santingenanknytamellanväljavi kan attatt

påocksåVi kan övervägabestämmelser.övriga attochgränsvärden
med bättrefordon änanvändningökadstimuleraolika sätt genom-av

Även utsläppen.påverkarfordonsbränslenvaletsnittlig rening. av

i EGEUMedlemskap

påverka EG:smöjlighetervi får bättreinnebärmedlemskap attEtt att
betydelseavsevärdfådettaframgångsrika kanvilagstiftning. Om är

gengäldvi itvingasmedlemmarSverige. Somnedfalletför över
framgåttSomfordonsområdet.regler inomtill EG:s avanpassa oss

differentieradeanvändavi kanhur långtdet oklart10 och 15kapitel är
slag. EG:solikafordonföravgifterochskatter motstyraatt avrenare

gällerdetsärkravnationella närhinder föringetregelverk utgör
snab-följd denTillförbränningsanlägggningar.frånutsläpp större av

3-5kväveoxiderblir utsläppen procenttillväxtenekonomiskabare av
byggerreferensaltemativjämfört med detalternativi dettastörre som
utveck-påverkamöjligheterutanför EG. Våraheltvi attstårpå att

Östeuropa ringa grad.ipåverkasochi Central-lingen

EES-avtalet

EG:spåverkaförutsättningarbättreDeltagande i EES något attger
behållainledningsvis våraVi kanutanför.vi helt stårregelverk än om

bilarimport1995frånfordonskrav måstenuvarande acceptera avmen
förmodligenvisikt måstelängrekrav. PåEG:sgodkänts motsom

Möjligheternabestämmelser.framtidatill EGEU:sheltanpassa oss
ibättre ännågotkan bedömasstyrmedelekonomiskautnyttja somatt
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EGEU-altemativet. EES ska egentligen inte omfatta några skatter, och
det kan det lättaregöra för EFTA-ländema de så önskaratt göraom

från skattebestämmelseravsteg ingår i varurelaterade direktiv.som
EES-altemativet inskränker inte möjlighetervåra företrädaatt oss
själva i Genevekonventionen. Den något snabbare ekonomiska till-
växten medför utsläppen kväveoxideratt kan förväntas bli 2av ca

vidstörre änprocent utanförskap.ett Våra möjligheter påverkaatt
Östeuropautvecklingen i skiljer sig inte markant från läget i EGEU-

alternativet.

Utanför EGEU och EES

Att heltstå utanför EG det formelltgör möjligt för fortsättaatt attoss
anknyta fordonskravvåra till de federala bestämmelserna i USA. Det

gäller kraven tillverkaransvar.på Någrasamma problem uppkommer
inte heller vid användning ekonomiska styrmedel. Vi kommerav att
kunna företräda själva i samband med förhandlingarnaoss ett nyttom
kväveoxidprotokoll inom Genêvekonventionen. Våra möjligheter att
ställa krav förbränningsanläggningarpå påverkas inte. Däremot blir
möjligheterna påverka EGEU:s lagstiftningatt jämförtsämre med de
övriga alternativen.

Sammantaget detär sannolikt kraven minskadepåatt utsläpp från
vägfordon kommer ställas högrenågot iatt detta alternativ jämfört
med EES- och EGEU-altemativen. Om inteEES hade kommit talpå

det möjligtär vi redan hade fattatatt beslut införa de nuvarandeattom
kalifornienkraven. Naturvårdsverket 1990 ansåg för några år sedan

dessa krav borde kunnaatt införas från 1995. Det emellertidär svårt
vadsäga detta skulleatt ha inneburit på längre sikt. Om jämförman

med USA kan konstatera EG för närvarandeatt ligger femman årca
efter, det möjligtär gemenskapenattmen successivt kommer att
knappa in på detta försprång. Mycket hänger utformningenpå detav
beslut skall fattas några år avseende nivåernasom 2000.årom

Sammanfattning försurning-

Det tyder på vimesta tio fortfarandeatt år kommer ha långtom att
kvar till situation där nedfallet svavel och kväveen nedbringats tillav
nivåer långsiktigtnaturen tål. Oavsett valetsom relation till EGEUav
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isvavelutsläppvi förmodligen ha reduceratkommer våraatt egna
i vilkenbetydligt bedömarimlig omfattning, det svårareär ut-attmen
motvilligapåverkasträckning vi kommer ha möjlighet attattsom

liten i dettaskillnadeni omgivning. Sannolikt blirländer vår även av-
huvudaltemativen.seende mellan de tre

alternativetkväveoxiderBeträffande de inhemska utsläppen gerav
alternati-bästautanför förutsättningar.EG bättre Det näststå någotatt

påverka omvärldenMöjligheternai detta avseende EES. ärär attvet
EES-altemativet.bäst isannolikt i EGEU-alternativet ochbäst näst

utvecklakan fortsättaförutsätter vi medlemmardockDetta attatt som
iföregångsexempelSverige haft betydelsestyrmedel. har somnya

svavel- ochför möjligheterna reduceraflera avseenden betydelse attav
kostnadseffektivt Vi tänker bl.a.kväveoxidutsläppen påpå sätt.ett

miljöavgifter-bränslen,miljöklassningen fordon ochsvavelskatten, av
kväveoxider frånavgiften utsläppinrikesflyget ochpå på storaavna

EGEUmedlem påverka beror påmöjligheterVåra att sompannor.
för-exempel ocksåvi fortsätta visa goda på vårkan påatt menom

vi förmåroch deanalysera och påmåga att argumentera av-resurser
för detta arbete.sätta

Eutrofiering

hittills åtgärder i Sverige ochkapitel 2 beslutadeframgårSom ärav
övergödningspro-tillrätta medtillräckliga för kommainteEuropa att

den nivåomgivande hav. hamnai Sverige och påblemen Förvåra att
radikala minskningarlångsiktigtekosystem tål, krävsvåra avsom

närsalttillförseln tillochkvävedepositionen både mark ochpå vatten av
varierar beroendevattenmiljöer. minskningar behövs påolika De som

recipienten beskrevs i kapiteloch
i föregåendeanalyseratsUtsläpp kväve till luften har redanav

vi därförförsurningen. avsnitt koncentrerar påavsnitt I detta ossom
närsalter tillutsläpp vatten.av

för HELCOM,inomEnligt de åtaganden gjortssom ramen
förorening haven ochPARCOM, den nordiska handlingsplanen mot av

Östersjödeklarationen tillförselnskall den vattenburna antropogena av
tillfosfor från landbaserade källor havennäringsämnen kväve och

198587.till 1995 jämfört medminskas med 50 årprocent
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Utvecklingen det gäller utsläppen tillnär närsalter våraav om-
givande hav mycket svårbedömd.är finns dock ingenDet möjlighet att
redan till 1995 klaraår halvering utsläppen enligt Det ären av ovan.
troligt de nordiska länderna och Tyskland kan ha genomfört sinaatt
planer på halvera närsaltutsläppen till 2000.år Arbetet däremotgåratt

i bl.a Danmark. östeuropeiskatrögt De länderna bedöms i bästa fall
ha klarat målet till omkring 2010.år

Våra möjligheter nationelltatt agera

Som medlem i ñnns formelltEU det inget hindrar från attsom oss
kraftigt skärpa åtgärderna det gäller jord- och skogsbruket,när av-
loppsreningsverken och industrin. direktivEUzs reningom av av-
loppsvatten från tätbebyggelse minimikrav, och direktivetutgör om
skydd kväveläckage från jordbruket nitratdirektivetvatten motav
innebär varje land skall identiñera särskilt påverkadeäratt vatten som

föroreningar och åtgärdsprogram.upprätta gäller iDetta EES-av
alternativet. Formellt det därför ingen skillnadär mellan dessastörre
alternativ jämfört med utanförskapet.

EU-medlemskapEtt innebär dock fri handel jordbrukspro-med
dukter. Konkurrensskäl kan därför försvåra införandet högat.ex.av
avgifter handelsgödselpå och skärpta stallgödselkrav. EU-med-Ett
lemskap kommer också innebära iarealer den odlingenstörre ochegna
risk för ökat kväveläckage till grund- och gäller inte iDettaytvatten.
EES-alternativet.

Möjligheten påverka EU-ländernaatt

medlem iSom skulle viEU få möjligheter förstörre arbetaatt en
skärpning både minimikraven för utsläpp avloppsvatten frånav av

Östersjöntätbebyggelse och nitratdirektivet. Effekterna skullepå t.ex.
dock begränsade, eftersom miniminivåerna ligger långt från vadvara

skulle krävas i form begränsningar. framgångFör nå iattsom av
Östersjönfråga skulle krävas väsentligt ambitiösare åtgärder frånom

bl.a. Tysklands och Danmarks sida, dessutom genombrott förett
utsläppsbegränsningar från länder Polen, Ryssland och baltiskadesom
republikerna. EU:s agerande inom de internationella konventionerna
har därför avgörande betydelse, och här bör medlemskapet möjlig-ge
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tillheter påverkan. Dessa möjligheter betydligt mindre iär EES-
alternativet. framgickSom kapitel 14 kan denna påverkan kommaav

bli allt viktigare, framför allt flertalet EFTA-länder ochatt central-om
och östeuropeiska länder blir medlemmar i framtiden.

Möjligheterna påverka lagstiftningEU:s i utanförskapet.småäratt
Vi kan fortsätta tala med inom konventionerna ochröstatt egen
därigenom påverka i stort.processen

ÖsteuropaAgerande Central- ochgentemot

framgåttSom kapitel 8 beräknas de central- och östeuropeiskaav
ländernas närmande till inte fåEU någon betydelse förstörre en
minskning närsaltutsläppen under den 10-års-perioden.närmasteav
Länderna bedöms i första hand på åtgärder luftföroreningar.satsa mot
Investeringar i avloppsrening och inomåtgärder jordbruket tidtar att
genomföra.

Sveriges möjligheter fortsätta påverka dessa länder förändrasatt
inte beroende vilkennämnvärt relationpå till viEU väljer. Detta
gäller både inom de internationella konventionerna och beträffande

bilateralavåra insatser, bidrag till installationer reningsverk.t.ex. av

Avslutning

Tio alltförår kort perspektiv för skall hinna komma tillrättaett att
med övergödningen och gå hållbart tillstånd i mark ochmot vatten.en

gällerDetta imedlemmar ellerär EUoavsett om
Sveriges inhemska utsläpp närsalter litenpåverkas i gradav av

vilken relation till EU vi väljer. reservation dockEn måste görassom
för utvecklingen inom jordbruket, där anslutning till jord-EU:sen
brukspolitik torde innebära ökat kväveläckage.

ÖstersjöregionenFörutsättningarna påverka länderi inteatt ärsom
EU-medlemmar likvärdigaär i de alternativen det gällernärtre
övergödningen haven. Om flertalet dessa länder blir medlemmarav av
i EU däremotär alternativet medlemskap föredra, beroende påatt att
Östersjösamarbetet då blir inre angelägenhet inom EU.mer av en
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kämkraftavvecklingenKoldioxidutsläppen och

koldioxid.utsläppenför 13 de globalaEGEU procent avavsvarar ca
viktigt påverkasåledesSveriges andel 0.3 Det ärär attprocent.

utsläpp.länderområden medutsläppen från EGEU och andra stora
sinaminskadock Sverige fortsättatrovärdig måsteFör attatt vara

med 35koldioxid minskadesvenska utsläppenutsläpp. De caavegna
minsk-viktigaste faktorn bakom1975-1990.under Denårenprocent

kärnkraften,omfattande utbyggnadenningen den mycket menavvar
biobränslenanvändninghushållning ökadförbättrad ochäven av

År 60 miljonertill drygtviss 1990 uppgick utsläppenspelade roll. ton
genomsnit-underkoldioxid. capita låg de svenska utsläppen någotPer

för Västeuropa.tet
föreslagit deInstitute harvid Stockholm EnvironmentForskare att

medeltem-intekoldioxid bör begränsas såglobala utsläppen attav
Rijbserman0.1 årtiondejorden stiger med Cpå änperaturen permer

de globalamålsättningen skulle1990. klara denoch Swart För att
till mittenminska 50-60utsläppen behöva med nästaprocent av

tilldelninglikaVid 10 miljarder invånare ochårhundrade. peren
ungefärminska medvästeuropeiska utsläppen behövaskulle deperson

nivå.80 räknat från dagensprocent
till 2050 skullelinjär nedskärningOm vi tänker år manoss en

till sekel-med llminska de västeuropeiska utsläppenbehöva procent
procent den2010. kan alltså konstateraskiftet och 25 till Man att

utveck-hållbarklimatpolitiken inte uppfyller kravennuvarande på en
Sverige eller EGförsiktighetsprincipen. Varkenling baserad på

målethittills vidtagna åtgärder klara det blygsammakommer med att
1990 nivå.till sekelskiftet stabilisera utsläppen på årsatt

Sverigeriksdagen beslutat godkännaSverige har ärI att ettatt av
sigklimatkonventionens bilaga li enlighet med åtarde länder attsom

1990 nivå2000 inte överstiger årstill de nationella utsläppen årattse
samtidigt 19901992931179. Riksdagen bekräftade årsprop att

socialdemokra-ligger fast. enadesenergipolitiska överenskommelse Då
efterskall minska sekel-och folkpartiet utsläppenattterna, centern om

västeuropeisktinom förskiftet. förutsattes dock skeDetta ettramen
sida finns alltsååtagande från svensksamarbete. konkret ännuNågot

inte i denna del.
1992Naturvårdsverket kanUtgångläget problematiskt. Enligtär

beskattning förväntas öka medkoldioxid med nuvarandeutsläppen av
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6 miljoner till sekelskiftet i läge påbörjad kärnkraftsav-ton ett utanca
veckling miljca 4 jämfört klimatkorrigerademed värden förton
1990. Kårnkraftavvecklingen ytterligareinnebär komplikation.en

Frihandel med

svenska energiförsörjningenDen ytterligt elintensiv. Konsumtionenär
capita genomsnittet iär gånger EGEU ochstörre äntreav per ca

2,5 förbrukningengånger i f.d.större Västtyskland. viktigasteän Den
anledningen till detta de svenska konsumentprisernaär interna-att
tionellt mycket låga. Avdelningen för energisystemär vid Teknis-sett
ka Högskolan i Linköping har beräknat fri elmarknad i Nord-att en

skulle kunna tillleda Sverige siktvästeuropa kanpåatt exportera stora
kvantiteter bygga kapacitet Söderström m.fl. 1993.utan att ut ny

sådan utveckling förutsätterEn dock dels kraftigt utbyggd överfö-en
ringskapacitet mellan Skandinavien och Tyskland, dels kärnkraftenatt
inte avvecklas. ytterligare förutsättningEn allvar medEUär göratt
införandet den föreslagna energikoldioxidskatten och dennaattav
också tillåts belasta kraftproduktionen.

Anledningen till fri handel med kan skapa produktions-att etten
överskott tillräcklig överföringskapacitet kommerär leda tillatt atten

utjämning priserna bland de länder ideltar handeln. Meden av som
kraftigt stigande iråkraftpris Sverige kommer för bio-ett utrymmet

bränslebaserad kraftproduktion och åtgärder hos användarna för.-
bättrad effektivitet öka. Om ochEU Sverige inför koldioxidav-att
gifter fossila bränslenpå används för kraftproduktion, ökarsom
potentialen för hushållning och förnybara energikällor ytterligare.

Som framgår kapitel 4 vill EG-kommissionen elmarknadenattav
succesivt ska avregleras eller kanske omregleras, eftersom detsnarare
inte blir frågan någon total frånvaro statligt fastställda regler.om av
Tanken medlemsländernasär för fri distributionöppna nätatt en av

Ävenelektrisk energi Third Part Access, TPA. Sverige har tagit
i riktningnågra avreglering elmarknaden.steg mot en av

Det kort siktär på osäkert hur det blir med avregleringen i Sverige
och inom EGEU. Vi emellertid i första hand intresseradeär vadav

kan hända i tioårigt perspektiv. tioOm det troligtår ärett attsom
avregleringen åtminstone kommit ytterligare bit Sverigespå väg.en
förhållande till EGEU ihar detta sammanhang mindre betydelse.
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Omfattningen den internationella handeln med beroendeärav av
flera faktorer. Prisskillnader givetvis viktig sådan ocksåär en men
skiftande effekt- och energibehov variationer i utbudet t.ex.samt av
vattenkraft. sannolikt europeisk avreglering kommerDet är att atten
medföra kraftigt ökat Skandinavienutbyte mellan och Tyskland.ett

förbindelserFlera till kontinenten planeringunder ellerär ut-nya
byggnad. i första 600För svensk del det sig hand MWrör om en
kabel mellan idrift 1994-95.Skåne och Lübeck Handelntassom
mellan Skandinavien inte beroendeoch Tyskland beslut inomär ettav
EG införande TPA.om av

svensk avreglering tillfälligtEn kan komma sänka de inhemskaatt
elprisema från redan låg nivå. längre sikt kommer dock prisernaPåen

öka. svenska elprisema ligger i dag ungefärDe påoavsett system att
halva den tyska nivån exkl skatt överföringskostnadenoch motsvarar
bara 4 vid hög utnyttjandegrad. Om kabeln används underöreca en

mindre del kan Överförd blikostnaden kWh 10året uppemoten av per
kWh. för prisernatalar i Tyskland och Sverigeöre Det mesta attper

långsiktigt kommer utjämnas. avveckling kärnkraften kom-Enatt av
också påverka priserna Större delen prishöjningenuppåt.attmer av

kommer emellertid inträffa kärnkraftverken användsäven ävenatt om
efter 2010.

Våra möjligheter minska koldioxidutsläppenatt

Vi i detta intresseradesammanhang bara belysa i vilkenär attav
utsträckning relation tillvår EGEU kan underlätta eller utgörasom

restriktion för planer avveckla kärnkraften och minskavåra atten
koldioxidutsläppen. i detalj analysera varje tänkbar åtgärdAtt eller
styrmedel kan tänkas komma till användning inte möjligt inomärsom

för begränsade Vi inskränker därför tillvårt utrymme.ramen oss en
lista åtgärdertänkbara styrmedel och nöjer med konstateraöver attoss

användningen påverkas relation till EGEU. Bland devårom av
åtgärderstyrmedel vi kan finnsbehöva vidta höjda skatteravgifter,
stöd till biobränslebaserad kraftproduktion och vindkraftverk, normer
för energiåtgång i fordon och apparatermaskiner, koncessions-nya
prövning energiintensiv industri olikaoch märkning ochtyperav av
information.
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Skatter och avgifter

framgåttSom tidigare kapitel kräver beslut i skattefrågor enhällig-av
het inom EGEU. Med gällande regler Sverigekan således blockeranu
beslut i skattefråga där vi inte nöjda med kommissionens förslag.ären
Om enigheten bland deär övriga medlemmarna kan det dockstor vara
svårt ochstå detta gäller naturligtvis särskilt i fall där denatt emot, ett
inhemska opinionen splittrad. formell meningär I det emellertidär
möjligt för Sverige medlem EGEU blockera beslut viatt som av som
ogillar fastställaoch vilka inhemska skatter vi vill. faktiskaVåratt
frihet begränsas emellertid förhållanden.två EG:s regler kräver attav

inhemska beskattningvår icke-diskriminerande. Vi inteär kan utan
EGEU:s medgivande införa skilda nivåer för olika verksamheter.
Hittills har dock rådet godkänt sådana önskemål de varit motivera-när
de miljöskäl och den lägsta nivån legat miniminivå.EG:söver Vårav
frihet inskränks också vi tvingas hänsyn till den indu-att taav egna
strins konkurrenskraft och till risken för gränshandel med bensint.ex.

diesel.och Denna begränsning gäller dock formen för vårtoavsett
samarbete EGEU.med

Vad konsumtionsskatter beträffar åtnjuter medlemsländerEU:s för
närvarande frihet. bara denDet nedre förär ochgränsenstor momsen
skatterna dieselpå och bensin harmoniserade. innebärär Det attsom
vi skulle kunna höja inhemskaden elskatten för för-t.ex. göraatt
brukarna medvetna långsiktigaden produktionskostnadenattom
kommer öka och det finns påtaglig risk för den marginellaatt att atten
tillkommande kraftproduktionen kommer i fossileldadeägaatt rum
kraftverk.

OECD har uppmärksammat problemet ambitiösamed länderatt
hindras i sin miljöpolitik vissa länder skapar sig konkurrens-attav en
fördel ha dålig miljölagstiftning. frånI OECD:sattgenom en en pm
sekretariat 1993 diskuteras möjligheten tillåta de ambitiösa län-attav
derna i vissa fall t.ex. energikrävande och halvfabrikatråvaroratt
möjlighet införa border adjustments alltså formnågonatt tax av
avgift importenpå sådan produkter. Som medlem EGEU harav av
Sverige dock inte möjlighet införa hög koldioxidskatt in-påatt en
hemsk industri och därvid skydda den industrin konkurrensmotegna
från omvärlden importavgifter aluminium,på handels-t.ex.genom
gödsel och berorDet på EG tullunion.ärattpappersmassa. en
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vi harskattepolitiken, vilketomfattar inte störreEES-avtalet gör att
samhällssekto-differentiera mellan olikavälja nivåer ochfrihet attatt

emellertid inteVi kanutanförskap.gällerDetsamma utan attettrer.
tillgripa adjustmentsmed EGEU border-taxomförhandla avtalvårt

rekommendation ochEU-ländema, OECD:sävengentemot om
avgifter.medge sådanaskulle kommaGATTzs regler att

ganskakapitel 15miljöavgifter framgåttFrågan är som avom
fastställasdifferentierade skatter kanMiljöavgifter ochkomplicerad.

100a-beslut.majoritet artikel Frågankvalificeradmed omgenom
inom områdenlängremedlemsländer harvilken frihet enskilda gåatt

avgiftsbestämmelsemareglering ärföremål förär gemensam avsom
avgiftsbestämmelserområden därsvårbedömd. Inom gemensamma

Romfördragetsinte bryterfriheten längesaknas såär motstor man
miljöavgifter inom detanvändningenBeträffandeallmänna regler. av

EGEU.och Inomskillnaden liten mellan EESaktuella området ärnu
nej tillförutsättningar tackafinns formellaEES att gemensammanya

ellermöjlighet frånflitig användning dennaregler vid enavmen en
urholkas.successivtkommer EES-avtaletflera EFTA-länder att

utformaSverige frihetutanför EGEUAlternativet heltstå attatt ger
allmännavi inte bryter GATTzsavgifterna vi vill längeså motsom

bestämmelser.

Produktionsstöd

svårighetemal-konkurrenskraftindustrins ochtillOm vi med hänsyn
koldioxidavgiftinföravid inte kanförbuden avgifter gränsernamot en

höja inhemska elskatterna.deelproduktionen, kanpå utväg attvaraen
signal vadkorrektfår de inhemska konsumenternaDärmed om somen
kondenskraft.fossilbränslebaserad Devi tvingas i brukhänder taom

nivå.effektiviseringsåtgärdervidta påfår alltså incitament rättatt
inte differentieras medemellertid nackdelen den kanElskatten har att

inget ökatDärmed skapastill producerats.hänsyn hur strömmen
kan i det läget tänkakoldioxidfri kraftproduktion.för Manutrymme

produktions-intäktema från elskattensig använda del ettatt somen av
vindkraft. längekraftproduktion och Så denbiobränslebaseradstöd för

sannolikt de övrigaliten dettaproduktionen någotärär somnya
Danmark harkommissionen kanmedlemsländerna och acceptera.
vindkraftverk.till uppförandethaft med bidraglänge ett system av nya

sig tillkommissionen ställersia hursvårareDet är att en meraom
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storskalig introduktion biobränslen hjälp statligtmed produk-ettav av
tionsstöd. kan också haDet viss betydelse det frågaär ettom om
investeringsbidrag eller renodlat produktionsstöd utformatt.ex.ett

COz-bonus.som en

Normer

harmoniseradeInom områden kan Sverige EGEUmedlemsom av
eller inteEES ha andra miljögarantinEG:s. s.k.än Dennormer ger
dock begränsade möjligheter till särlösningar. områden därInom
EGEU saknar bestämmelser har möjlighet införadock icke-att
diskriminerande bindande. skulle kunna ske inomär Dettanormer som
begränsade deñneradeoch väl produktområden bilart.ex. kyl-samt
och frysanläggningar. Om EGEU inför förregler bränsleförbruk-
ningen i bilar eller bindande för frysar,kyl och bortfallernya normer
emellertid denna möjlighet, eftersom Sverige både medlem ochsom
inom EES införa demåste reglerna. har viInom EESgemensamma
viss frihet tillgripa kan knappast tillgripa denatt egna normer, men
möjligheten särskilt ofta vi vill undvika avtalet. Omäventyraattom

helt utanför EGEU läggerstår gemenskapen inga hinder i vägen
vi vill införa praktiskaDe svårigheterna riskennär ochegna normer.

för motåtgärder från enskilda länder sig missgynnadesom anser vara
kan dock problem.utgöra

Koncessionsprövning

Vi har anslutningsform frihet själva bestämma villkorenoavsett stor att
i samband med koncessionsprövning företag. enda restriktio-Denav

det gäller utsläpp till vinär den miljön inom föräryttre attnen ramen
EES och medlem EGEU beakta luft- och Vattenkvali-måstesom av

eventuella minimikrav reningsåtgärder. Vi börpåtetsnormerna samt
alltså ha full frihet i tillstånden föreskriva villkor beträffandeatt
företagens utsläpp koldioxid. ställa kravFör åtgärderpåattav som
höjer effektiviteten i deras elanvändning krävs dock ändring i våren

miljöskyddslag.egen

8 l4-0l44
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informationMärkning och

rådgivningocheller informationmärkningheller användningenInte av
Sverige dock medlemnuvarande regler. kanEG:sbegränsas somav

redovisnings-symboler ochEGEU välja andraeller knappastEESav
inomkyl, frys m.m. EG.gäller för vitvarordeänsystem som

märk-följd EES-avtalet införa EG:sSverige kommer attsom en av
ningssystem.

kärnkraftkoldioxidSlutsats -

kärnkraf-bådeutomordentligt för Sverige klarablikan svårtDet att
skulleförberedelserkoldioxidmålsättningen.tawecklingen och De som

inhem-utsträckning inletts och det lågai begränsadbehövas har bara
kol ochvärldsmarknadsprisetliksom det låga påska priset på utgör

introduktionstorskaligför hushållningolja hinder såväl merasom en
föralternativenSkillnaderna mellan deförnybara energiformer. treav
detsamtliga fallblir därmed relativt liten.relation till EGEU l ärvår

avgörande. Därtill kommer,prioriteringar blirfrämst inhemska som
EGEU-tillväxten isnabbarevi redovisat i kapitel ll, denattsom

förutsättningarna förhushållningaltemativet skärper kraven på utan att
utsträckning.i tillräckligdetta förbättras

formproblemet kan sökamöjlig någonEn utväg att avvaraur
imed ländergenomförande vårjoint implementation gemensamt

ska bligenomförandeomgivning. sådantFörnärmaste tro-att ett
får sådanrimligen samarbetetomvärlden krävsvärdigt attgentemot en

Gemenskapen lätEGEU.utformning det kan bl.a.att accepteras av
inteBelgien meddela1993 sitt ordförandeland attatt ansermangenom

för bilaga l-joint implementation ska användasformnågon attav
sekelskiftetvid skamålet utsläppenländer ska kunna uppnå attom

viVid medlemskap kan kommatillbaka 1990 nivå.årspå attettvara
enskilda medlems-kommissionens och debli beroendenågot mera av

joint imple-vi vill tillgripa formmedgivande någonländernas avom
jointtill formEGEU inte helt awisandementation. någonär av

skaförutsättningarna och villkorenimplementation vill att nogamen
utredas först.

för samtligamedlem deltar imöjligt alternativEtt är ettatt som
baserasgenomförande. sådant kanEU-länder Ett pågemensamt

varvid fåravgifter och skatter, att ut-accepteramangemensamma
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släppen ökar i vissa länder däribland sannolikt Sverige och minskar
i andra. Det kan emellertid formenockså kvotering detav en av
samlade för koldioxidutsläpp. Kommissionen gjordeutrymmet ett
sådant försök under 1991 lyckades inte medlemmarna bindaattmen
sig vid åtaganden skulle det möjligt frysa utsläppengöra påattsom
1990 nivå.års Om på kvotering, kanprövar Sverigenyttman en som
medlem få förhandlasvårt sig till nationell kvotatt ut-en som ger

för kärnkraftens avveckling.rymme
viOm genomför form joint implementationnågon med ellerettav

Östeuropaflera länder i kan detta få positiva följder kost-utöver att
naderna minskar för föruppnå etappmålet koldioxid. Anledningenatt

moderniseringär fjärrvärmesystem och enskildaatt t.ex.en av upp-
värmningssystem inkl. isoleringvärmeåtervinning förväntaskan
minska utsläppen andra föroreningar svavel, kväveoxider, tung-av
metaller i högrem.m. utsträckning alla åtgärder vidtagits iän om

ÖsteuropaSverige. Förutsättningarna för joint med iländerventureen
kan bedömas bättre inågot EES-altemativet och det alternativ därvara
vi helt utanför EGEU.står Anledningen vi i fallende inteär äratt
beroende godkännande från sida.EU:settav

Frågan joint implementation förär närvarande under utredningom
i Sverige Kommittén för internationellt miljösamarbete, 1993:03.M

Kemikalier

Sveriges miljö och människor påverkas kemikalier har olikaav som
Vi sprider själva kemikalier vid inhemsk produktion ochutursprung.

användning kemikalier eller produkter innehållerav genom som
kemikalier. De kan också ha sitt i andra länder, lång-t.ex.ursprung
livade organiska långaämnen sträckor. En deltransporteras storsom

produkterna importeras. kemikalierDe läcker från avfalls-utav som
upplag, sediment och markområden kan sittha både iursprung
Sverige och i utlandet.

detNär gäller långlivade organiska liksom vissaämnen tungmetal-
ler befinner vi i dag, tidigare konstaterats, mycket långt ifrånoss som
målet inte tillföra miljön människan tillverkadenågra långlivadeatt av
organiska Det gällerämnen. målen halveringäven om om en av
utsläppen antal i enlighet med internationellaämnenett överens-av
kommelser har i vissanåtts avseenden. Långlivade organiska ämnen
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har fått i internationellaunder alltmer uppmärksamhet detårsenare
miljöarbetet, för havskonventioner,främst inom olika ochEUramen
OECD.

Internationellt samarbete

Sverige tid internationelltbedriver sedan längre samarbete påen
tillsammanskemikalieområdet inom för OECD och medFN,ramen

klassificering och märkningEG. Med EG har samarbetet rörtt.ex. av
farliga kemikalier. har Sverige bl.a. varit med och byggtOECDInom

dokumentation existerande kemikalier. Inomettupp omprogram om
motsvarighet till det finns förslagdetta ochEU pågår etten program,

till förordning existerande kemikalier, syftar till att syste-somen om
matiskt riskerna med gamla kemikalier.kontrollera och utvärdera

IO-års-perioden enligt Kemikalie-den kommer,Inom närmaste
inspektionens bedömning, arbete kemikalieområdet fokuse-EU:s på att

harmoniseringexisterande kemikalier,medpå programmet avra
bekämpningsmedel. kommer ocksåmetoder för riskbedömning och EU

Östeuropa kemikalie-tvingas ställning till utvecklingen inom påatt ta
för-behöva ske insatser förområdet. kommerDetta attatt genom

industrier flyttar och förhindra miljödumpning EG:s övert.ex. att
gränsöverskridande föroreningar från dessaminska mängdenatt

spelaländer. sammanhang kan också FNECE kommadettaI att en
viss roll forum.gemensamtsom

IO-års-kemikalieprogram inom denOECD:s kommer närmaste
perioden fortsatt kunskapsuppbyggnad hög-koncentreras påatt om

för klassificeringvolymkemikalier, harmoniserade kriterier och märk-
ning kemikalier riskbegränsning särskilt farliga kemikaliersamtav av
inom Sveriges policy OECD-ländernasOECD-länderna. är öve-att

stilbildande och följas FN-nivärenskommelser skall påuppvara
det bekämpningsmedelglobala överenskommelser. gällerNärgenom

inlett sikt syftar till harmonise-har OECD-länderna arbete påett som
ring testkrav och riskbegränsning.av

viktig i internationella kemikaliearbetet.har också roll detFN en
lO-årigt Kemikalieinspektionenperspektiv bedömer Agenda 21I attett

viktigaste för kemikaliekontrollen.kommer det dokumentetatt vara
21 omfattar harmoniseratProgramområdena inom Agenda bl.a. ett

för klassificering och märkning, riskbegränsningsprogram,system
uppbyggnad nationell för kemikaliekontroll och förbudkompetensav



Kapitel 17 2291994:7SOU

illegal handel med farliga kemikalier. viktig aktör blir detEnmot ny
s.k. Intergovernmental bildas vid förstaForum, den mellan-som avses
statliga kemikaliekonferensen i Stockholm i april 1994, och skallsom

ungefär tredje för dra riktlinjerna för fortsattamötas år detvart att upp
internationella kemikaliearbetet. OECD och miljödirektoratEU:s
kommer medverka inom detta forum.att

framtidGATTzs kommer kemikalieområdet,också påverkaatt
särskilt vad diskussionernagäller handel och miljö. dessaOmom
diskussioner inte löses GATT-nivå kan handelsblocken kommapå att
utnyttja skillnader i bedömningen kemikalier för skapa handels-attav
hinder.

Vi kan alltså konstatera Sverige redan i hög involveratgrad äratt
i internationellt kemikaliesamarbete, och det finns ingen anledning att

detta skulle inteupphöra Sverige blir medlem i EGEU ellertro att om
väljer utanför kemikalie-stå EES. Frågan hur Sverigesäratt snarare

inklusivearbete, det internationella samarbetet, kommer utvecklasatt
beroende vilket de alternativen väljer,på och vilkettreav av
alternativen möjligheterbäst sikt komma tillrättapåattsom ger oss
med de problem orsakas kemikalier. Kärnfrågan med andraärsom av
ord vi skall fortsätta bedriva samarbete tidigare i fora videom som

verkar inom, eller detta delgöra EU. Denattnu genom vara en av
väsentliga skillnaden till skillnad från fora, beslutarEU, andraär att

bindande regler.om

Medlemskap i EU

eventuelltEtt medlemskap i skulle sidan innebära vi kanEU ä attena
delta formellt i kemikaliearbete, vilket möjlighet tillEU:s ger oss

inflytande i nuläget. övergripande inriktningenstörre EU:sän Den av
arbete inom kemikalieområdet skiljer sig inte från dennämnvärt
svenska. Kretsloppstänkande insikt kemikaliekontrollensoch om
betydelse för kretsloppen utvecklas inom i medlemslän-EU,även t.ex.
der Tyskland. Vi får också möjlighet delta i nyligenEU:sattsom
inrättade kemikaliebyrå Chemicals vi fårEuropean vilketBureau,

Sverige medlem i ellerär EUoavsett om
Som medlem får vi andra sidan inskränka handlingsfrihetå var på
rad områden. Substitutionsprincipen finns inom inte likaEUen men

klart uttryckt. Vid medlemskap kommer det insatser förkrävasett att
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lyfta fram denna fråga ytterligare inom finnsEU. Det ävenatt om-
bekämpningsmedel,råden där vi har regler förEU,strängare än t.ex.

medlemskapsförhandlingarnakadmium, PCP och arsenik. Utfallet av
10.analyserades i kapitel

Sveriges arbete inom andra internationella fora, dvs. OECD och
kommer fortsätta vid medlemskap, rollFN, vårävenatt ett men

kommer annorlunda OECD tenderar EU-ländemaInomatt ut.se
alltmer kommissionen talesman.uppträda block medatt ett somsom

existerande kemikalier EU-ländema ikommerInom programmet om
fortsättningen bidra till bidrag tillOECD:s derasatt program genom

vilket bli aktuellt för Sveriges del.EU:s också skulle Påprogram,
f.n. EU-kommissionen,harmoniseringsområdet leds arbetet USAav

Sverigeoch Sverige. konstellation kan bli behållaDenna svår att om
riskbegränsningsområdet EU-ländernadel EU.är Påen agerar merav

individuellt, vidvilket också Sverige rimligen skulle med-göra ett
till del hurlemskap. roll kommer berorHur vår påäven storatt utse

samordningen blir mellan olika internationella fora.

EES-alternativet

Genom EES-avtalet får vi möjlighet bibehålla existerande nationel-att
kemikalieför-la, regler för klassificering och märkningsträngare samt

buden. skall dock under 199495,En översyn görasgemensam men
då Vi får EES-alternativet möjlig-kanske med iEFTA.ett svagare en
het påverka via övrigt blir det ingaexpertsamarbetet. I störreatt

Ävenskillnader i förhållande till utanföraltemativet. i EES-fallet får
möjlighet medverka i den europeiska kemikaliebyrån.att

Utanför EU och EES

detta alternativ har vi formell möjlighet exempelvis förbju-I större att
da och märka kemikalier, till fortsätta viexempel den vägattgenom
inledde 1980-talet. fall vi i praktiken följa denpå I många måste
europeiska i frågor har stark koppling till handeln,vägen t.ex.som
klassificering märkning. Vi i givetvis friaoch detta alternativär att
fortsätta det internationella samarbete vi redan bedriver inom OECD,

och tillsammans med i föraFN och sådana sammanhangEU vär egen
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talan. Vi har också i detta alternativ möjlighet medverka i denatt
europeiska kemikaliebyrån.

Öst-Möjligheten påverka Centraleuropaochatt

blirHär det ingen skillnadstörre mellan de alternativen.tre

Slutsats

Åtgärder begränsningsåsom utsläppen från punktkällor, saneringav
förorenade markområden liksom förbättra tillverkning, omhän-attav

dertagande och deponering produkter innehåller kemikalier kanav som
vi fortsätta med i alla alternativen.tre

internationelltEtt kemikaliearbete nödvändigt för möjliggöraär att
god kemikaliekontroll i Sverige och i andra länder, vilket indirekten

eftersom vi importerar kemikaliermängdstorgynnar oss en genom
produkter eller i form gränsöverskridande föroreningar. För attav
komma tillrätta med det vi demåste nå producenter finns utom-som
lands och till del inom EU. Det nationelltär svårt utreda ochstor att
lagstifta det antal kemikalier finnaskan i datorstora t.ex.om som en
eller TV-apparat. internationellaDet samarbetet också viktigt förären

bygga kunskapsbanker och existerandeatt kemikalier,upp om nya
något vi inte har klara själva. Vi deltar iredanattsom ettresurser
sådant samarbete och kan fortsätta med det relation tillvår EU.oavsett

Möjligheten påverka EU förbättras Sverige blir medlem.att om
Genom utanförskap kan vi före inom vissa områdenett attgenom
visa vissa farliga kemikalier kan mindre farliga.medatt ersättas Detta
kan vi också inomgöra EU, då med EU:s spelregler. innebärDetmen

vi kan fram förslag sedan kommissionen.att prövasta Påsom av
längre sikt, vi vill kunna skärpa krav ytterligarevåra deutöverom

kan medlemskap liksom EES-avtalet bli begränsan-ettgemensamma,
de. Det dockär värt handelsberoendevårtatt sätternotera att gränser

i utanförskapet.även
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Avfall

Volymen avfall kanmiljöproblem olika slag.Avfall skapar ettvaraav
avfall ochtätbefolkade områden.särskilt i Transporterproblem, av

innebär intrång imiljöproblem. Deponiersopförbränning leder till
avfall förfularochförpackningar, skrotbilarmiljön. Slängda annat

människor.farliga för djur ochmiljön och kan vara
avfall problem. MångaMiljöfarliga i ärämnen ett annat varor

riskenförbrukadeinnehåller farliga och ärnär ärämnen storvarorna
Miljöfarligt avfall kan ocksåsprids idessa restpro-att naturen. vara

rivning byggnader.industriprocesser eller vid Enfråndukter t.ex. av
organiseradeutanför denförbrukade hamnardedel av-varornaav

okontrollerat.spridsmiljöfarligafallshanteringen och de ämnena
miljöfarligaleder tilldeponering återvinningFörbränning, och även att

kemikaliekon-medsprids. problem hänger näraDettaämnen samman
trollen.

förlorade. För-återvinns betyder gårAvfall inte att resursersom
Ävenenergi ökar. behovetbrukningen ochråvaror transporteravav

i andramiljöstörningar, iblandoftast ökadeöka. Med detta följerkan
avfalletländer det där uppstått.än

Nationell handlingsfrihet

handpolitik förutsträckning utforma sinSverige kan i att tastor egen
helttill vianslutningsform Om ståravfall. gäller EU.Det oavsettom

deponiervi ochvi själva vilka krav ställer påutanför bestämmerEU
vi nuvarandeinnebär EU:sförbränningsanläggningar. EES överatt tar

förgolvdessa områden,och kommande regler sätterpå ettsom
Ävenvill. vidkravmiljökraven. Vi kan dock ställa strängare ettom

längreminimikrav kanvi uppfylla EU:s gåmedlemskap måste men
vi vill.om

harmonise-avfallskraven börKommissionen tidigarehar menat att
dock inteMedlemsländernamedlemsländerna.mellan accepterarras

i maj 1993.EG-domstolen,fått stöd domar idetta och har senastav
minimiregler.förbliavfallsreglema kommer troligenMerparten attav
IOOa-direktivförpackningsdirektivet blevnyligen beslutadeDet ett

titandioxidindustrinfrånDirektivet avfalleftersom det berör omvaror.
beslutat det skall betraktasbaseras l00a, rådet harpå att sommen

minimiregler.
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Vi ikan samliga alternativ ställa krav källsortering, nejpå tillsäga
soptipparförbränningsanläggningar och förbjuda förbränningnya av

avfall.osorterat

Handel med avfall

Vi kan enligt EU:s förregler avfall nej tillsägatransportnya av
import utländskt avfall för slutligt omhändertagande, både inomav
EES och vid medlemskap. reglerDessa har beskrivits i kapitelett 4.

fårDäremot vi mindre möjligheter avfall, tillvårtatt exportera t.ex.
Östeuropa.u-länder och har totalförbudEU för slutligtmot export

omhändertagande till alla länder EFTA-ländema. Vi har dockutom
redan åtagit följa Baselkonventionen nedan handelse medattoss om
avfall. Också regler baserasEU:s i huvudsak Baselkonventionen,på

skall ratiñceras under 1994.som
detNär gäller kärnavfall finns ingadet EU-regler för deponering

sådant. Medlemsländema kan nej till import utländsktsägaav av
kämavfall, exempelvis har Frankrike infört förbudsådant jfrett

iEuratom medlemskapsförhandlingarna, kapitel 10. EU har reglerse
för säker kärnavfall. Sverige påverkas inte itransport denämnvärtav
olika alternativen.

Frånvaron gällerEU-regler i dag. Teoretisk kan införaEUsettav
regler dessapå områden. Sådana beslut kräver dock enligt Maastricht-
fördraget och domstolens praxis enhällighet.

Påverkan produkternapå

Ett minskasätt det miljöfarliga avfallet ställa kravatt är påatt pro-
dukterna. Om vi heltstår utanför har vi relativt frihetEU stor att
ställa sådana krav, med de begränsningar följer frihandels-vårtsom av
avtal och GATI. Mer hälften varuimportän vår kommer frånav av
EU-ländema, och vi påverkas därför i detta alternativ de kraväven av
EU-ländema ställer. Inom EES kan vi behålla nuvarande kemika-våra
lieförbud, det blir införasvårare förbud det gällernärattmen nya
harmoniserade bestämmelser. det blir med deHur nuvarande förbuden
vid medlemskap analyserades i kapitel 10.ett

Sverige har gjort hel del 1980-taletunder för skadligaersättaatten
kemikalier med mindre skadliga. Exempel andra områdenpå där vi
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asbestförbudet. Vidochpartiella kadmiumförbudetkommit långt detär
medvidarevissa möjligheter gåutanförskap finns det attett nya

exempel denna art.av
förmiljöavgifterstyrmedeloch andra t.ex.Producentansvar att

friadenstörningarnainom längetillåtna EU, såsluta kretsloppen är av
miljövinsten.i proportion till EU-handeln och konkurrensen står

finnsvisade detreturflaskomade danskadomstolens beslut attom
svenska kretsloppspro-styrmedel inomför sådana EU. Denutrymme

politik. Både EESinspirerats tyskutsträckningpositionen har i stor av
lagstiftning ifråga-nationell kandockmedlemskap innebäroch attett

igrundläggande reglernaden strider dei domstolsättas motom
sittändrai Tysklandtryck finns dagRomfördraget. påDet attsom

till andra länderavfall flödarför hindraåtervinningssystem överatt att
Frankrikeframför alltpolitisk karaktär. Det ärär somsnarare av

lagstiftningföremål för påinte blivitklagar. harFrågan ännu gemen-
EU-lagstiftning,osäkerhetsfaktor i vadskapsnivå. månEn är t.ex.ny

handlings-den nationellabegränsaförpackningar, kommer attom
friheten.

EU-ländernapåverkaMöjligheter att

striktfrånminimiregler detavfallsdirektivlänge ärSå EU:s är na-
i jämförel-påverkainte lika angeläget EUtionell utgångspunkt att som

framtidadock undantag.finns EU:smed bilavgaskraven. Dett.ex.se
tillminska tillförseln PCBPCBPCT-avfallför kanregler t.ex. av

Östersjön. dioxinerhårdare EG-kraveventuella pågällerDetsamma
sopförbränning.från

produkter. Enpåverka kravangeläget EUzs påmycketDet är att
Sverigeenklare förinom detkemikaliekontrollhård EU gör attt.ex.

miljöfarliga avfallet.detminska
främstEU-ländemapåverkautanför kanvi helt EUOm står

visshaftsopförbränning harförexempel. reglergoda Våragenom
vidinomandra länder och EU,för lagstiftningen ibetydelse t.ex.

kravsopförbränning. det gällerNärutarbetandet EG:s regler omav
alternativenskillnad mellan de närdet ingenprodukterpå är större tre

omfattan-tillmed hänsyn vårföre med goda exempel,det gäller gåatt
genomfört hel del1980-talet vivaruhandel. Under harde trotsen

hand. Våravilket vi kan fortsätta medhandelsaspekter,dessa egen
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undantag i EES-avtalet är exempel på områden där vi vidtagit särregler
och lyckats.

EES möjlighet påverka främstEUattger oss expertsyn-genom
punkter. Väl underbyggda förslag kan genomslag i EU-lagstift-
ningen, de inte strider starka nationella intressen inommot EU.om

Vid medlemskap ökar våra möjligheterett påverka, i deävenatt
fall andra länder kan ha motstående intressen. Vi deltar fullt i EU:sut
beslutsprocess.

Möjligheter påverka andra länder inom konventionsarbetetatt

internationellaDet arbetet med avfallsfrågor bedrivs främst inom
Baselkonventionen, OECD och uppföljning till Riokonferensen.som

Baselkonventionen frågor handeln medtar avfall. Handelnupp om
med länder utanför EU gemenskapensär ansvarsområde. betyderDet

kommissionen företräderatt medlemsländerna i sådana förhandlingar,
på grundval det mandat medlemsländerna Vidav enatssom ettom.
medlemskap minskar möjlighetervåra självständigt inomatt agera
Baselkonventionen.

Våra möjligheter inom OECD påverkas inte iatt någon störreagera
utsträckning anslutningsformen till EU. OECDNår ska fatta beslutav

påverkar handeln kategoriert.ex. avfall sker docksom av en sam-
ordning mellan EU-länder, vilket minskar möjligheterna drivaatt en

linje.egen
Öst-förhållandeI till och Centraleuropa innebär anslutningsformen

inte heller någon förändring.större Möjligen ökar möjligheterna att
hindra Tysklandt.ex. sitt avfallatt österut blirexportera med-om
lemmar.

Våra möjligheter driva avfallsfrågor i uppföljningenatt Rioav
påverkas knappast anslutningsformen till EU.av

Slutsatser

Avfallets miljöpåverkan sker till del lokalt. Våra möjligheterstor att
vidta nationella åtgärder för hand avfallet påverkas inte iatt ta om
någon större grad anslutningsformen till MöjligenEU. kan EU-av
reglema i fallnågot t.ex. deponier betyda vi måste skärpa våraatt
regler.
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gränsöverskridandeminskaavfallsreglerEU:sfall kanvissaI
medlemskap störstfalldessaPCB. Igäller ettproblem. Det t.ex. ger

påverka.möjlighet att
produktkrav ärbetyder EU:smedvaruhandel EU attVår stora

medlemsskapavfallet. Ettmiljöfarligaminska detavgörande för att
Vadkrav.påverka dessamöjlighetersannolikt störst att somger

utanförståSverige atttala för ärkanmöjligen motsatsen genomom
förebild. Vårkanlösningar utgöragodautvecklarfrån EU ensom

med-ochEESbådedock etthandlingsfrihet begränsasnationella av
lemsskap.

såprodukterför är äninföra producentansvarMöjligheterna att
anslutningsform.likaungefärlänge oavsettstora

miljökraven påförrollintespelar någon störreAnslutningsformen
tillmed hänsynmedlemskapdeponier Ettsopförbränning, etc. ger,

miljöfarligadetminskamöjligheterhandelsberoende, störst attvårt
med-ochEESBådeprodukter.importerade ettgällerdetavfallet när

miljökravförhandlingsfrihetennationelladendocklemskap begränsar
produkter.på

bioteknikendjurskyddet ochJordbruket,

efter-underharjordbrukslandskapet ägtiförändringarDe rumsom
hotade,landetstredjedelförhotbildeniingår i dagkrigstiden aven

kärlväxt-Inomochhänsynskråvande djur- växtarter.ellersällsynta
Jordbruketodlingslandskapet.itredjedelarfinns två arternaavgruppen

driftsinriktning. Nyavaletmiljönpåverkatocksåhar pro-avgenom
ochväxtnäringsämnentill läckagebl.a. lettduktionsmetoder har av

vattendrag.ochgrundvattenbekämpningsmedel till
godlivsmedelspolitiken ärsvenskadenmål förövergripandeEtt

jordbruketförMiljömålettotalasamhälletshushållning med resurser.
bevarandeodlingslandskap,varieratrikt ochvaktslå avär ettatt om

miljöbelastning frånjordbruketsminimeraochmångfaldbiologisk att
bekämpningsmedel.användningvidoch riskernaväxtnäringsläckage av

iodlingslandskap berormålet öppetMöjligheterna nå ettatt om
ochnötkött-,mjölk-,vegetabilie-,förkonkurrenskraftenhandförsta på

berorodlingslandskapvarieratmåletfårproduktionen. nåAtt ettom
ställavilligordningsärskildi ärsamhället attdedessutom på resurser

landskapsvärden ochproduktionförbetalaförförfogandetill att av
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minskamålsättningenMöjligheternabiologisk mångfald. nå attatt
kemiska bekämp-användningenväxtnäringsläckage riskerna vidoch av

intensiteten i produktionenbl.a. lagstiftning,ningsmedel påverkas av
markanvändningen.samt av

utsträckningi vilkenförsöker vi analyserade följande avsnittenI
förutsättningarna förrelation till påverkar våravalet EUsom av

kvantiñeringarför jordbruket.möjligheter miljömålen Denåatt som
dator-utförts med hjälpbl.a. beräkningarbaseras pågörs av ensom

Lantbruksuniver-vidsvenskt jordbruk utvecklatsmodell över som
sitetetl. följande:för jämförelsernaUtgångspunkten är

beslut1990 jordbrukspolitiskaFullföljandet årsav
1973 i dettafrånFrihandelsavtalet mellan och EGEFTA antas

utbytet medalternativ ligga till grund för det fortsatta EU. Det är
från frihandelsav-jordbrukspolitiken undantogsviktigt att notera att

skullefrågan vadalternativ försöker vi besvaratalet. dettal som
fullföljts.jordbrukspolitiska beslut1990 svenskaha hänt årsom

EES-avtalet
omfattarochnyligen ingångna EES-avtalet mellan EG EFTADet

innebär iegentliga jordbrukspolitiken.inte den Detta stort sett att
enligtalternativ 1till sitt innehåll likvärdigt meddetta alternativ är

lagstiftning rörandeemellertidavtalet harmoniserasGenomovan.
tullfria kvoter har avtalatsveterinärfrågor. Vissalivsmedel och

Sverige och EG.för bilateralt avtal mellaninom ettramen

U-medlemskapE
i Europeiskablir Sverige fullvärdig medlem denVid medlemskap

iSverige deltar fulltUtgångspunkten EU:sGemenskapen. är utatt
beviljas.jordbrukspolitik Vissa särregler kanCAP.gemensamma

Prediction. Institutio-Mathematical ProgrammingLars Jonasson, as
Lantbruksuniversitet, 1993för ekonomi, Sverigesnen
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jordbrukspolitiska beslut1990Fullföljandet årsav

1990 itillbestod framjordbruket årsvenskaRegleringen det avav
marknads-internaGränsskydd och denprincip grundelement:två

svenskainnebar denmarknadsregleringenregleringen. internaDen att
garanteradvarithakanför prisreglerade sägasbonden de varorna

framförhandlatförhandproducerades till påavsättning allt ettsomav
skulle dessaöverskottproduceradeutsträckningpris. denI som man

Exportstödetexportstöd.hjälpmedvärldsmarknadenpåavsättas av
skattebetalarna. Utöverochfinansierades näringen, konsumenternaav

direktbidrag1989finns sedantill jordbruket årprisstödet ut-som
sambandtillkom iDirektbidrageneller arealenhet.betalas djur ochper

förbeslutade sig1989GAH-Förhandlingarna åri attmed att man
producentpriser.regleradefrysa gällande

tänktgenomfördes förlivsmedelspolitiska reformensvenskaDen en
GATT-förhandlingarnadärutanför EG ochSverigesituation där står

jordbruksvaror.handeln medliberaliseringiförutsågs resultera aven
1993 innebärdecemberden 15ingicksGATT-avtalet attDet somnya

Vidliberaliseras.utsträckningi vissjordbruksvarorhandeln med
kraftträdde i denbeslutetlivsmedelspolitiskadettidpunkt somsamma

i EG.medlemskap Där-Sverigeemellertidjuli 1991, ansöktel om
beslut.1990gällde för årsförutsättningardeigenom förändrades som

svenskadenuppbyggnadtill sinjordbrukspolitik påminnerEU:s om
innebär 1990meningenden1990 beslut. Ijordbrukspolitiken före års

frånfjärmande CAP.beslutårs ett
dåliga målupp-politikensdåvarandereformen denMotivet till var

livsmedelspolitiska beslutetsyfte med detfyllelse. Ett att genomvar
effektivitet ochökadmarknadsanpassning uppnåavreglering och

medföraförväntadesreform1990livsmedelsproduktionen. årsibalans
nivåtillskullesiktproduktionenden svenska på somatt enanpassas

och lönsamavsättningsutrymmetinhemskadetmotsvaradehögst
i odlingsland-förändringarmedföraskulle kunnaDetta storaexport.

vissaför bevaralandskapsvårdtilldärförMedel anslogsskapet. att
naturvårds-frånfastlagda kvalitetermedvärdefulla miljöernationellt

förinfödes ocksåersättningSärskildkulturmiljösynpunkt.och natur-
Näringen skulle bantas,NOLA.i odlingslandskapetvårdsåtgärder

tvingasgradi högrekonkurrenskraftigockså göras attgenommermen
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ben. enligt beslut bibehållaspå Gränsskyddet skullestå egna samma
GAH-förhandlingarna.i avvaktan slutförandetpå av

Övergången socialttill avreglerad marknad skulle ske underen
former. övergångstid i princip 5 skulleacceptabla Under åromen

anpassning:därför bl.a. följande åtgärder vidtas för underlättaatt en

juliInlösensystemet för skulle bibehållas den lspannmål t.0.m.
1994. priser successivtGaranterade skulle trappas ner.

Omställnings- och anläggningsstöd lämnades för stimuleraatt en
varaktig användning till livsmedelsproduk-åkermark änannatav
tion.

tidigare prisregle-inkomststöd infördes för odlingEtt avtrappat av
1992rade grödor skörd.årst.0.m.

Åtgärder vidtogs för minska mjölk- och köttproduktionenatt samt
för finansiera juliövergångsvis viss köttexport den 1att t.0.m.
1994.

marknadsregleringenAwecklingen den interna spannmålsom-påav
för fullt genomförd junirådet skulle ske successivt den 30att vara

1994. Inlösenpriset spannmål skulle successivt under perio-sänkaspå
1990-93 till 90den från 130 kronor kronor Fr.0.m.ton ton.per per

1994 inlösenskyldigheten slopad. finnasskörd Skulle det dåårs är ett
överskott den marknaden får subventio-svenska dettapå avsättas utan

världsmarknaden till där gällande priser.påner
sänkningen inlösenpriset inte oacceptabelt skallFör på sättatt ettav

påverka jordbrukarnas inkomst lämnades inkomststöd underett
199091-199293. Jordbrukare väljer sådan åkermarkatt ta ursom
produktion för odling prisreglerade grödor elleranväntssom av som
ingått i omställningsprogrammet omställningsbidrag.det s.k. får Som
villkor för stödet gäller marken den l juli 1996 varaktigtatt senast

Vidareskall omställd till livsmedelsproduktion. måsteänannatvara
jordbrukaren minska odlingen prisreglerade grödor motsvarandeav
omställningsarealen. vissa omställningsarealer kan dessutomFör
anläggningsstöd lämnas för plantering energiskoglövskog och samtav
anläggning våtmark.av
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fyraårigoljeväxtområdet målsättningen under över-På attvar en
kon-gångsperiod produktionen 1990 nivåupprätthålla på års genom

regi.traktsodling i offentlig
förändringaravreglering leda tillRiksdagens beslut skulle storaom

mjölkprisregleringenför mjölkproduktionen. internahela Den som
juli 1991. Mjölkpensiontidigare tillämpades i Sverige upphörde den 1

övergångsperiod.finnas underoch omställningsbidrag tänkt att envar
exportñnansieringlönsamhetsutjämningförenklat förEtt system utan

mejeriproduktionen. skall enligtinfördes samtidigt för Detta system
Utjämningssystemets syfte1990 juli 1995.beslut avvecklas den 1års

mejerierna möjligheter betala mjölkproducenterär attatt sammage
sammansättning det mejeripris för produktionens påråvaran oavsett

leveransen sker till.som
1990 jord-fullföljd intern avreglering enligtResultatet årsav en

i förhållande tillbrukspolitiska redovisas nedan skillnadbeslut som en
situationen 198990.

i modellenProduktionen spannmål och oljeväxter beräknasav
för få balans denkomma sjunka med ungefär 40 påprocent attatt

20 förinhemska Priset till bonden sänks medmarknaden. procent
produktionenoljeväxter. Intensiteten ispannmål och 15 förprocent

emellertidsänks därigenom. effektenDen nåsstörsta attgenom area-
areallen minska ungefär 500 000 ha denberäknas med utöver som

drabbai minskning beräknas i första handredan låg träda. Denna
de bättre jordbruksbyg-södra Sveriges skogs- och mellanbygder samt

derna i Norrland.
i principi livsmedelspolitiska beslutetSverige kom detNorra att

produktionsanpassning reformen förväntadesundantas från den som
utfästelse inte skulleresultera i lönsamheten nämnvärtattgenom en

tillåtas reformen. Skälet till detta den betydelsepåverkas somvarav
jordbruket Sverige för regional-, miljö- och beredskapspoli-i harnorra
tiken. mjölk, får och lamm, smågris-,Stödet omfattar kött nöt,av

delsgetmjölks-, och potatisproduktion. Stöd lämnasägg- ettsom
till mejerislakteri, delspristillägg levererat kg mjölkkött ettsomper

bidrag djur till potatisodling areal-och Stödetår. utgörs ettavper
slakterierbidrag. till livsmedelsindustrin mejeriet, ochTransportstöd

uppgick 199091 tilläggpackerier lämnas också. Norrlandsstödet ca
1 miljard kronor.
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varje mejeriföretag harochMejerisektorn regionalt uppdeladär
prisdiskximineringvissregionalt monopol. Omnågot ett upp-enav

kan den inhemskamejerierna sina marginalerrätthålls och sänkerom
mjölkproduktionen skulleförsvaras. innebärmarknaden Detta att

tidigaredenungefär 10 över-minska med motsvararprocent, som
ungefärminska medtillproduktionen. Priset bonden kommer att

6 procent.
markna-följd lägre antal mjölkkor ökar påSom utrymmetetten av

del köttdjurennötköttsproduktion från biffkor.den för En stor av
mjölkproducenter.före dettamark hosförväntas hamna på sämre

markpriserna blir lägrebiffkor förväntas också ökaAntalet attp. g.a.
minskar.då spannmålsodlingen

avregleringen.internaFläskproduktionen minska vid denberäknas
produktionsgrenar medsvenska reformen slår hårdastDen mot

konstruktionenrelativt konkurrenskraft. resultatgod Detta är ett avav
marknad med bibehålletVid fri internfri intern marknad. enen

konkurrenskraftinte produktionsgrenar medgränsskydd utsätts svag
godProduktionsgrenar medintern konkurrens.för sig eller externvare

betydande intern konkurrens.konkurrenskraft kan däremot

EES-avtalet

omfattar inteEES-avtalet mellan ochnyligen ingångna EG EFTADet
Ändå livsme-och fiskeripolitiken. berörsjordbruks-den gemensamma

bekämpningDit hör bestämmelserdelssektorn i flera avseenden. om
behövs för hindrasmittsamma djursjukdomar åtgärderoch attsomav

harmonise-smittspridning bestämmelser livsmedel. Härutöversamt om
växtodling och gödsel-lagstiftning fodermedel, växtskydd,röranderas

förEES-avtalet omfattar ocksåmedel. systemnytt gemensamtett
utjämning industrins kostnader för jordbruksråvaror.av

bilate-EES-avtalet har vissaanslutning till, formellt utanförl men
och enskilda EFTA-bruksöverenskommelser mellan EGrala gjorts

avgiftsfria import- ochrelativt tull- ochländer angående begränsade
15 aprilbörjade tillämpas denexportkvoter för och nötkött. Dessaost

marginellt EES-miljöpåverkan förändras1993. Jordbrukets ytterst av
avtalet.
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EU-medlemskap

Den sektor i svenskt näringsliv inför de förändringar-står störstasom
i samband med eventuellt EU-medlemskap jordbruket. Sveri-ett ärna
siktar fullständigpå integrering med EU:s jord-ge en gemensamma

brukspolitik från den dag Sverige blir medlem. Ambitionen är ett
minimium övergångsåtgärder och ha konkurrenskraftigattav en
jordbruksnäring och livsmedelsindustri vid inträdet. Sverige strävar
också upprätthålla fortsatt hög ambitionsnivå det miljö-att på ochen
regionalpolitiska området.

Frågan anpassning till jordbrukspolitik,EG:s CAP, inteom en var
aktuell vid 1990 jordbrukspolitiskaårs beslut. Den svenska avregle-
ringen jordbruket följer 1990 reformårs därförmåsteav som av

för istå överensstämmelse med pris-CAP:s ochatt mark-anpassas
nadsregleringar och exportstöd.

Från den tidpunkt Sverige deltar fulltnär i CAP kommer medut
undantag för eventuella sanitära skyddsbestämmelser inga handelshin-
der finnas denpå marknaden. svenskaatt Det jord-gemensamma
brukets och livsmedelsindustrins konkurrenskraft huravgörs välav
näringen lyckas sig på EU-marknaden och den prisnivåanpassa som
råder där. Medlemskapet innebär skärpt konkurrens och nedåten press

depå svenska producentprisema jämfört med avreglerad svensken
intern marknad. Lönsamheten för den enskilde bonden kan emellertid
samtidigt öka eftersom lönsamheten också påverkas hur storaav
direkta stöd lämnas och hur de utformas.som

Av de relativt omfattande studier Statens jordbruksverksom ge-
nomfört konsekvenserna för svensk livsmedelsproduktionav ettav
EU-medlemskap framgår Sverige före valutakursförändringarnaatt
hade totalt högre pris-, stöd-, och kostnadsnivåsett EG. Iänen stort

gällde jämförbara pris- och stödnivåer mellansett Sverige och EG pä
vegetabilieområdet, medan nivåerna inom animalieproduktionen var
högre i Sverige.

Sveriges komparativa fördelar gäller iEU första handgentemot
arealkrävande produktion, främst spannmål. Däremot har den arbets-
intensiva animalieproduktionen konkurrenskraft.sämre

Vid medlemskap i blir detEU internaEU:s priserett eller stödni-
våer blir priser.våra Producentpriserna jordbruksprodukterpåsom
i bondeledet blir lägre Sverige igår med EU. I genomsnitt beräk-om
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internfullföljdvid8medsjunka procentavräkningsprisema encanas
sjunkaprisnivånberäknasimedlemskap EUVidmarknad.svensk ett
kursenväxelkurs. Omnuvarandevid5ytterligaremed procentca

prissänkningen större.blirstärks,
konsumenterna,bordeocksåprissänkningama,Trots gynnasom

Prisernamedlemskap.vinna påjordbrukarna ettberäknas gruppsom
bekämpningsme-handelsgödsel ochfodermedel,importeradeför t.ex.

medlemskapvidprocent20-40kraftigt ettsjunkaberäknasdel
utanför-ifåstordesänkningMotsvarande1990.lägetjämfört med år

till EUanpassningargenomfördaredangrundskapsaltemativet på av
detinnebärCAP-reformen attfrånimport öststatema.billigoch

iproteingrödoroch samtoljeväxterspannmål,förprisetgaranterade
tidiga-tillförhållandeireducerasfågelköttfläsk ochförviss nöt,mån
direktaställetiEUupprätthålls inomLönsamhetenEG-pris. genomre

deteffektenkompenseraförutsättshektardjur eller avbidrag somper
5minsttillberäknasbidragendel kanSverigespriset. Försänkta

vinner påjordbrukarnasvenska ettdegörmiljarder kronor. Detta att
medlemskap.

och lägrekonkurrensökadinte barainnebärimedlemskap EUEtt
svenskajordbruk. Denreglerattillåtergång ettpriser ävenutan en

reglerdeutsträckningi styrasproduktionen kommer att somstor av
stödberätti-blirarealdenfördelningenochfastställandet somavstyr

fastställandetstorlek,arealbidragensbestämmerreglerdegad, som
stödbe-antalhögstasockerkvoter,mjölkkvoter,fördelningenoch av
klassasregionerdefastställandefår,ochnötkreaturrättigade somav

stödregionalatillberättigade samtblirdärmedmissgynnade ochsom
utgår.miljöstödsärskildadestorlekstödensregionala samt somde

harSverigemedlemskapsförhandlingarna.vidbestämsRamarna
detaljeradeutformningenvidfrihetrelativtemellertid stor avsett

tillämpningsregler.
spannmål densammaprisnivån påfallsvenska kronansdenFöre var

prisregleringsavgiften påsedanSverige har,EG.iSverige ochi norra
iavskaffatsbekämpningsmedel settstortoch sammahandelsgödsel

harSverigeEftersominom EU.hektarproduktionskostnad somper
genomsnittii daglönsamhetenblirhektaravkastning sålägrenågot

lägre.
areal-tilltagetvälpris,lägsta ettKombinationen garanteratettav

bekämpningsmedelochhandelsgödselförkostnadersänktaochbidrag
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lönsamhetengör i den svenska spannmålsodlingen vidatt nuvarande
växelkurser tillåtergår den nivå gällde före 1990-års svenskasom
reform, dvs. kraftig höjning jämfört med alternativet Sverigeen om

utanförstår och fullföljerEU 1990 beslut.års
För oljeväxter innebär medlemskapet förändringar stödsys-stora av

Sverige har i dag statligt inköpssystemtemet. oljeväxtfrö. EUett av
däremot har med världsmarknadspriser oljeväxter kom-ett system på
binerat med arealbidrag direkt till odlama. oljeväxtfröImporten ochav
proteinmjöl till inteEU belagdaär med tull införselavgift.eller Vid ett
medlemskap kompenseras prissänkningen för svenska bönder med ett
arealbidrag. Direktbidraget i modellen för Sveriges del varieraantas
mellan 2 000-3 600 krha. Genom bidragets storlek kommer det enligt
modellen intressant ha så areal möjligtatt besåddatt storvara en som
med oljeväxter. Vi förutsätter emellertid den areal tidigareatt som

till oljeväxtodlinganvänts blir stödberättigad. Arealen med oljeväxter
blir därför oförändrad.

Av avgörande betydelse för hur jordbruket kommer klara sig iatt
EU konkurrenskraftenär i mjölkproduktionen ryggraden i detärsom
svenska jordbruket. Ungefär hälften jordbrukets produktionsvärdeav
härstammar från mjölkproduktionen och flertalet heltidsjordbrukare är
mjölkproducenter.

Kvotsystemet kommer dock skydda den konkurrenssvagaatt svens-
ka mjölkproduktionen. Samtidigt den stödberättigadeär arealen för
spannmål begränsad, vilket hämmar den konkurrenskraftiga spann-
målsproduktionen. Den genomsnittliga lönsamheten kommer sjunkaatt
vid medlemskap. Grovfoderbaserad mjölkproduktionett klarar inte
konkurrensen med spannmål markerpå berättigade till areal-ärsom
bidrag för spannmålsproduktion. Vid EU-medlemskap beräknasett
mjölkproduktionen komma i nivå med den beräknas för alternati-som

med fullbordad intern avreglering och bevaratvet gränsskydd.
Produktionen kött fläskoch saknar fysiska produktionsregle-av

ringar. En del produktionen nötkött hängerstor medav av samman
mjölkproduktionen och utvecklas i takt med denna. Köttkoma har
ingen möjlighet konkurrera med spannmål den markatt på ärsom
berättigad till arealbidrag.

Hur den stödberättigade spannmålsarealen blir bestämsstor i de
pågående förhandlingarna. direkt tillämpningEn EU:s regelverk påav
dagens svenska jordbruk stödberättigad basareal 1,8 miljonerpåger en
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2,1 miljonerstödberättigad basareal påfåSverige har begärtha. att en
ha.

mjölkproduktionspannmål ochsedanblirmarkden överPå som
spannmålmedkonkurreraraktuellt ochköttkorblir får ochsitttagit

devalveringseffektenfall dåskogsplantering. detIarealbidrag ochutan
medtill falletförhållandeinötköttsproduktionen ökaberäknasinräknas

avreglering.intern
med-iklartlammproduktion förbättrasför får- ochLönsamheten

lemskapsaltemativet.
devalveringseffek-kraftigtminskaberäknas närFläskproduktionen

produk-blirdevalveringseffekten medräknasmedräknas. Ominteten
marginell.relativttionssänkningen

områdejordbruketsmiljöeffekter påalternativensolikaDe

hypotetiska fall: Hurtillvi analysen tvåförenklaravsnittethärdetI
miljömåljordbruketsför uppnåförutsättningarnapåverkas att om

ochutanför EUvi stårvad händeriSverige med EU,går omresp.
1990påbörjadesavregleringen årinternafullföljer den sommensom
alternativ, däralltsåjämförs tvåsammanhangetfullföljts. det härinte I

ñskeri- ochdeni Eftersommedlemskap EU.det är gemensammaena
andradeti EES-avtaletingårjordbrukspolitiken inte representerar
jord-1990fullföljandet årsEES-avtalet ochalternativet både av

förutsätt-i vilketmed EU,väljer intebrukspolitik. vi gåOm att var
viförutsätterbeslutades, såsvenska reformen1990 denningen år när

jordbruketavregleringinternatill denSverige återgår somatt av
1990.beslutadeuppslutningparlamentariskbredriksdagen med om

1990 beslutenligtavreglering årsFullföljd interni
till vadjordbruksproduktionentillbl.a.syftadeBeslutet att anpassa

internationelladenlandet eller påinom avsättaskunde avsättassom
för-medföraskulleexportsubventioner. Detta storamarknaden utan
fåttavregleringeninternadenodlingslandskapet. Omändringar av

medminskabehövaåkermarkarealentotalabedömdes denfortsätta så
dennaträda.i Varredan lågden areal000ungefär 500 ha utöver som

i fortsätt-åkerarealenminskadeoch hur denskulle skeminskning
bedömakunnainformation förviktiganvändasskulleningen är att
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miljöeffekterna. Modellresultaten visar regionalapå effekter. Så t.ex.
skulle minskning ske i södra Sveriges skogs- och mellanbygderen

de bättre jordbruksbygdemasamt i Norrland. Mjölkproduktionen
skulle delvis flytta från skogsbygd till slättbygd.ut vilkenI utsträck-
ning detta skulle ske beror naturligtvis på hur mycket sattresurser man
in i naturvårds- och regionalstöd. Minskningen åkerarealen skulleav
då i motsvarande grad iäga slättbygdema.rum

Enligt beräkningsmodellen minskar alltså åkerarealen kraftigt i
avregleringsalternativet. Huruvida detta negativt förär ochnatur-
kulturvärden i odlingslandskapet och biologisk mångfald beror dels på
vad för slags mark drift, dels hurtas på den nedlagda åker-ochsom ur
betesarealen kommer användas i framtiden.att Någon ned-större
läggning jordbruksmark har på grund reformen hittills inteav ägtav

och skogsplantering på åkermark relativtär obetydlig.rum En orsak
till detta förmodligenär vissa jordbrukare inväntaratt EU-med-ett
lemskap. Den anpassning skulle kunna förväntas ske vidsom en
fullföljd intern avreglering har därför inte realiserats.

Att mark produktion ellertas varaktigt ställs tillur om annan
produktion livsmedelän kan försämra förutsättningarna för biologisk
mångfald. Samhället kan emellertid motverka detta hot iattgenom
särskild ordning betala för produktion landskapsvärden inklusiveav
biologisk mångfald. Statliga medel anslogs därföri samband med 1990

beslutårs till landskapsvård för bevara vissa nationella värdefullaatt
miljöer med fastlagda kvaliteter från naturvårds- eller kulturmiljösyn-
punkt. budgetåretFör 199394 har 250 miljoner kronor föravsatts
landskapsvårdande åtgärder. Ett särskilt stöd utgår också för natur-
vårdsåtgärder i odlingslandskapet. Detta stöd tilluppgår 40som ca
miljoner kronor syftar tillår bevara hävdberoende biotoperatt medper
höga och kulturvärden.natur-

detNär gäller växtnäringsläckaget inom jordbruket är målet att
minska detta med 50 under tidsperioden 1985- 95.procent För nåatt
detta finns omfattande innehållerett lagstiftning, råd-program som
givning, FoU och avgifter. Lagstiftningen gäller krav bl.a.på djurtät-
het, lagring och spridning stallgödsel s.k. mark, dvs.grönsamtav
krav på viss andel åkerarealenatt hålls täckt med gröda underen av
höst, vinter och vår.

Användningen handelsgödsel skulle minska kraftigt 30 procentav
vid intern avreglering jämfört med situationen i sluteten 1980-talet,av
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produktion.skullearealergrundframför allt på tasatt stora urav
minskning växtnä-automatisktintenaturligtvismedförDetta aven

arealervilkaberor30 ävenringsläckaget med t.ex.procent utan av
förväntades ocksåanvändningeniIntensitetenproduktion.tas ursom

handelsgödsel.prissänkningen pågjort detinteharminska, p. g.a.men
beräk-1990 beslutfullföljande årseffektregionalaDen ett avsom

flyttningenBådeläckagesynpunkt.positivfå skulle också urvaranas
överföringochslättområdentillskogsbygdfrånmjölkkor spann-avav

i skogsbyg-bådeläckageminskatmedföravall skullemålsmark till
slättbygderna.ochderna på

bekämpningsmedel harkemiskaanvändningengällerdetNär av
1990 och skall1985 ochmellan årenhalveratsaktiv substansmängden

Bekämpningsmedel används1996.tillhalveras årplanernaenligt ånyo
spannmål.ochpotatis, oljeväxterproduktionenhuvudsakligen vid av

1990 årsvallodling. Omvidinte allsdetanvändes nästanDäremot
minskaanvändningenfullföljts beräknashadejordbrukspolitiska beslut

1980-vid slutetsituationenjämfört med40ungefärmed procent av
kraftigt. Någonminskarspannmälsarealendärförfrämsttalet, att

avregle-iintebekämpningsmedel förväntasprissänkning påallmän
ringsalternativet.

U-medlemskapetii E
EU-medlemskapblir vidjordbruksområdetmiljöeffekternaVilka på ett

och resultatetmedlemskapgäller vidde reglerbl.a.beror på ettsom
Norrland ochförStödutformningenmedlemskapsförhandlingarna.av

valutautvecklingenproduktionskvoter liksomgynnade områden,mindre
miljöeffekterna kommerpåverkar hurocksåfaktorerhör till de som

ut.att se
blir kvarjordbruksmarkbetydligtmedföriMedlemskap EU att mer

jordbrukspoli-nuvarandeutanför. Medviproduktionen ståri än om
beräknas såvalutakurserinom och gällande gottbeslut EUtiska som

för denlönsamhetenOrsaken ärjordbruksmark läggasingen attner.
prisnivåer ochmedSverige ökar EU:sproduktionen iarealkrävande

i areal-medkommerarealdjur.mark ochdirektbidrag till Den som
oljeväxter ellerspannmål,tillanvändaskommerbidragssystemet att

Markmiljökrav.vissauppfyllaochskallträda. Trädan grön somvara
användasundantagsfalliendastbidragsberättigad kommerblir attinte

spannmålsproduktion.till
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jordbruksmarkAtt blir kvar i produktion vi med igår EUmer om
vi står utanför i flesta fallän de positivt detär gäller måletnär attom

bevara biologisk mångfald, landskapsbild och och kulturvärdennatur-
i odlingslandskapet. biologiskHur mångfald påverkas arealenattav
blir i avregleringsaltemativetstörre än beror bl.a. vilka grödor som
kommer odlas. Medlemskap i påverkar framförEU allt skogs- ochatt
mellanbygdema, eftersom det främst dessa markerär läggssom ner
vid svensk avreglering. Norrland blir huvuddelenI åkern kvaren av
under förutsättning N orrlandsstödet bevaras tillräckligt hög nivå.påatt
Huruvida vi kan behålla tillstödet Norrland liksom huruvida vi i
framtiden kan klassificera skogsbygdema i södra Sverige mindresom
gynnade s.k. LFA-områden får resultatet medlemskapsförhand-av
lingar utvisa.

Utsikterna förefaller goda vid EU-medlemskap behållaatt ett
NOLA, landskapsvårdande åtgärder eller liknandeprogrammen

sambandI med jordbrukspolitiskaEG:s reform infördes s.k.system.
kompletterande stöd inom för tillCAP bl.a. syftar ettramen som
miljövänligt jordbruk och bevara landskapet och landsbygden. EU:satt
budget för dessa för närvarande till 800 miljoneruppgårprogram
ECU, dvs. mellan 8 9 miljarderoch kronor. finansierasStödet denur
s.k. garantifonden innebärFEOGA. egentligt inteDet något takatt
finns för kostnaderna.

Miljöstödet, medñnansieras till 50EU och skallprocentsom av
erbjudas till lantbrukarna, förutsätter nationellt baseratatt ett program

svenska förutsättningarpå och prioriteringar miljö-upprättas. EU:s
stöd lämnar möjlighetergoda behålla eller öka miljövärdena iatt
odlingslandskapet. blir förstaDet i hand fråga för själva atten oss

i vilken utsträckningavgöra vill utnyttja dessa möjligheter.oss av
Regeringen har tillsatt särskild utredare skall förslaglämna tillen som

svenskt för stöd enligt kompletterande miljöstödEU:s tillett program
jordbruket. tillEU:s stöd skogsplantering mycket frikostigtär och
syftar till öka skogsresurserna i oförsiktig tillämpningEuropa. Enatt

detta stöd i Sverige skulle kunna få oacceptabla konsekvenser förav
biologisk mångfald och vårt landskap. finns därföröppna Det starka
skäl stödet till förhållanden.svenska jordbrukspolitikEU:satt anpassa

visst utforma kvoter, arealbidrag och andra stödutrymme attger oss
sådantpå odlingslandskapetsätt och den biologiska mångfaldenett att

gynnas.
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vidarealanvändningen mycket EU-Eftersom så störreär ettpass
användningen kemiskaintern blirmedlemskap vid avregleringän aven

oljevåx-EU-medlemskapsalternativet.bekämpningsmedel i Förstörre
världsmarknadspris råda.prisstöd ochallt upphörakommer attattter

Prissänkningen innebärarealbidrag.Prissänkningen kompenseras med
användningen be-kgha sjunker vilket minskarintensitetenatt av

bestäms i deoljeväxtodlingkämpningsmedel. Förutsättningarna för
docktorde denVid EU-medlemskappågående förhandlingarna. ett

nuvarande nivå odlingen.högst påmotsvara
växtnäringsläckagejordbruketsAnvändningen handelsgödsel ochav

den odladeutanförskapsaltemativet grundblir i påstörre än attav
blirjordbruksarealen större.

40 denammoniak förutsläppJordbrukets står procent avcaav
Skillnadenförsurande.eutroñeringen och verkar dessutomluftbuma

marginell.och utanförskap blirmellan medlemskap
vidtorde ökaKadmiumtillförseln till svenska odlingsjordar ett

motverkautanförskap. Möjligheternamedlemskap jämfört med attett
bedöms goda.detta som

EU-medlemskaphöjd ambitionsnivå iMöjligheterna klara ettatt en
och markan-i produktionenmöjlig lagstiftning, intensitetenberor på

Nuvarandelagstiftningsområdet förutses inga problem.vändningen. På
vid medlemskap.formellt behållassvenska föreskrifter kan ettsett

innebäreftersom CAP-reformenIntensiteten torde inte öka över-en
direktstöd,prisstöd tillfrån produktionsrelateratgång ettett gersom

dettautanförskapet. Skulle det uppståpriser ilägrenågot än trots
med miljöav-möjligheter reglera dettamiljöproblem finns formellt att

kanKonkurrenshänsynbekämpningsmedel.gifter handelsgödsel ochpå
styrmedel.användningen dettadock begränsa av

jordbruketGATT-uppgörelsen och

sänkningjordbruksområdet innebärslutliga uppgörelsen påDen aven
genomskådligttillstödnivånden allmänna övergång ettsamt meren

fyragjort åtagandenavtalsslutande har pågränsskydd. De parterna
områden.
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Det interna stöden skall sänkas 20med i förhållande tillprocent
ländernas genomsnittliga stödnivå 1986-1988.under åren

Allt grånsskydd omvandlas till fasta tullar minskas med isom
genomsnitt 36 i förhållande till det genomsnittliga gräns-procent
skyddet under basperioden 1986-1988. Marknadstillträdet garante-

minst 3 sedan ökar till 5 denmotsvara procent procentras som av
inhemska konsumtionen.

Vad gäller exportstöd utgifternaskall de totala för exportstöd
sänkas med 36 och subventioneradeden exportvolymenprocent
med 21 i förhållande till basperioden 1986-1990. Ned-procent
dragningen skall produkt för produkt.göras

Uppgörelsen det och fytosanitärapå området innebärSanitära att
importland har gränsvärden och överensstäm-ettom normer som

med sådana internationella kan dessasätts såmer som av organ
inte ifrågasättas Sverige emellertidexportören.normer av ges

fortsatt möjlighet ställa högre krav vad gäller livsmedel, veteri-att
och växtskyddsbestämmelser.när- Sådana krav vilamåste på

vedertagen vetenskaplig grund och baseras konsekventpå en
riskbedömning.

allaFör åtaganden gäller de skall genomföras under 6-årsperiodatt en
med avtalet träder i kraft.när sannolikt startdatum den lEtt ärstart
juli 1995.

Konsekvenseri GATT-uppgörelsen helt utanförstår EUav om
Minskningen intemstödet med 20 intebedöms medföraprocentav
några nämnvärda effekter. Skälet 1990 jordbruksreform iär årsatt
huvudsak avskaffat regleringarna och därmed de s.k. administrativa
priser ligger till grund för beräkningen stödet. Norrlandsstödetsom av

inom stödvolymen och behöver inte förändras.ryms
fullföljandeEtt 1990 jordbrukspolitiska beslut innebärårs attav

exportstödet avskaffas. GATT avtalet får därför inte iheller detta
avseende några effekter jordbruk miljö.på och

SverigesFör del blir effekterna åtagandena vad gällerstörst av
gränsskydd. bundnaDe och successivt sänkta tullarna tak försätter ett
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hur mycket priservåra kan överstiga världsmarknadspriserna. Sverige
sinahar i GATT-bud lagt neddragningarna långtså såatt som

möjligt nivåerna till EGEU:s. Sänkningarna kommeranpassar att
kraftigare för fläsk,göras fjäderfä och för spannmål. Miljö-ägg än

effekterna GATT-avtalet vid utanförskap bedöms därför iettav
huvudsak komma från kravet neddragningarpå gränsskyddet.av

Konsekvenserii GA TT-uppgörelsen vid medlemskap i EUettav
Om Sverige blir imedlem läggsEU basnivåervåra till Effekter-EU:s.

GATF-avtalet på svenskt jordbruk blir i det här falletna av mer
svårbedömbara.

EU:s exportstödåtagande enligt GATT-avtalet nödvändiggör ned-
skärningar sker med hjälp bidrag. medförDettaexportenav som av
krav nedskärningarpå produktionen. självklartDetta påverkarav
Sverige också. Det böri sammanhanget påpekas EU-sidan i GATT-att
förhandlingarna använde CAP-reformen referenspunkt för hursom en
långt villig sigsträcka i strävandena liberalisera han-att attman var
deln med jordbruksprodukter. Om CAP-reformen uppfyller GATT-
avtalets krav får ingaavtalet ytterligare effekter för jordbruksvenskt

deutöver erhålls vid EU-medlemskap. Huruvida GAII&#39;-ettsom
överenskommelsen innebär åtaganden för bönderEU:s går utöversom
CAP-reformen finns det i dag delade uppfattningar inom EU.om
Några totala skillnader i åtaganden torde det intestora dock vara
fråga innebärDet i den utsträckning det blir skillnader mellanattom.
CAP-reformens krav och GATF-överenskommelsens krav tordeså
övriga medlemsländer kräva Sverige medverkar till eventuellaatt att
ytterligare krav produktionsbegränsningarpå uppfylls.

Effekterna på svenskt jordbruk beror dels det produktionsut-på
Sverige kan uppnåi medlemskapsförhandlingarna, dels pårymme som

den fördelningsmekanism t.ex. priser eller kvoter kommer attsom
användas för effektuera eventeulla nedskärningskravatt CAP-utöver
reformens krav. haAtt uppfattning hur bördorna kommer atten om
fördelas inom försvårasEU de oklarheter föreligger beträffan-av som
de innebörden de garantier lämnats Frankrike i sambandt.ex.av som

jordbruksuppgörelsen.med
Vi har försökt bedöma skillnaden mellan de produktions- och

miljöeffekter kan förväntas GATTzsuppstå krav nedskär-påsom av
ningar gränsskyddet i utanförskaps- respektive medlemskapsalterna-av
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blir effektenmedlemskapsalternativetitiven. bör påpekasDet att av
denSveriges del lika medgränsskyddsförändring för summan aven

gränsskyddsproñl ochSverige EG:seffekt fås överatt targenomsom
neddragning gränsskyddeteffekt följer EG:srenodladeden avsom av

renodladevi tittar denOm gräns-för uppfylla GATT-kravet. påatt
produktionen erhållsförändringdenskyddseffekten, dvs. somav

gränsskyddsproñlSverigefås EU:sden effekt övernärutöver tarsom
i utanför-medlemskapvidförändringen bli änbedömsså större ettett

spannmålfjäderfä ochför nötkött, Förfläsk mindre ägg.skap för samt
medlemskap ellersig vidgränsskyddseffektingen renodladerhålls vare

utanförskap.vid
miljöeffekternabedömningenSammanfattningsvis vigör att av

skiljerproduktområden intenämndaavseendeGATI avtalet med på
Effekter-jämfört med utanförskap.vid medlemskapsig markant ettett

destorleksordningsådan på-inga förhållandenblir under attavna
alternativenmellanbedömningar skillnadernatidigareverkar våra av

från miljösynpunkt.

Sammanfattning

jord-gäller vilkenosäkerhetosäkerhet.Resultaten omgärdas Enav
gällerframtiden,bedriva ibrukspolitik kommerEU att en annansom

dentredje omvärldsfaktorerochförhandlingsresultaten t.ex.somen
framtida växelkursen.

kom-jordbrukspolitiken iframtida EUfinns denteckenDet på att
Omfattningen ochfallet i dag.bli miljöanpassad vad äränatt mermer

svårbedömbar.utvecklinghastigheten denna är merav
perspektiv konkurrens-europeisktjordbruket isvenskaDet är ett

mindre konkur-produktionkraftigt arealkrävandedet gällernär men
produktion.arbetsintensivrenskraftigt gällerdetnär

jordbruksproduktionen beräknasberäknade minskningenDen av
utanför och animalieproduk-EUdrabba främst växtodlingen stårom

tionen vid EU-medlemskap.ett
i de bådaomfattningUppskattningen brukade arealensdenav

emellertidosäker. Vi bedömeralternativen olika orsakerär attav
vimedlemskapsalternativetblir ijordbruksmark änarealen större om

utfallet i med-främstutanför mycket beror påHurstår EU. större
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lemskapsförhandlingarna och de eventuella effekter GATT-avtalet kan
det jordbruket,på svenska det torde sig flera hundraröramen om

tusentals ha. ökadeDen arealen bör målet ha öppetatt ettgynna om
landskap. Huruvida målet med slå vakt rikt och varierat od-att ettom
lingslandskap också den ökade arealen i medlemskapsalter-gynnas av
nativet beror inriktningenpå och den regionala fördelningen jord-av
bruksproduktionen de särskildapå medel kan ställas tillsamt som
förfogande för bevara den biologiska mångfalden. biologiskaDenatt
mångfalden och de övriga värden vi skall ibevara odlingsland-som
skapet i mycket utsträckningär beroende antalet nötkreatur ochstor av

dom ñnns. Mångfaldens bevarande beror hur gårdarpå mångavar
har kreatur, gårdarna belägna och kreaturen betar iärsom var var

landskapet. miljöstödEU:s lämnar goda möjligheter behålla elleratt
miljövärdenaöka i odlingslandskapet. EU-medlemskapet skapasynes

de bästa förutsättningarna för målet bevara den biologiskauppnåatt att
mångfalden.

Användningen handelsgödsel och bekämpningsmedel blitordeav
högre i EU-altemativetnågot i alternativet utanför Vadän EU. gäller

möjligheterna ambitioneruppnå våra minska växtnäringsläckagetatt att
minskaoch riskerna vid användningen bekämpningsmedel bedömsav

EU-altemativet, givet de osäkerheter finns bilden,med i någotsom ge
förutsättningar jämfört medsämre alternativet utanför.stå Denatt

enskilde jordbrukaren får för ambitionenstörre iuppnåett attansvar
EU-altemativet. konkurrensskälAv kan höga miljöavgifter och krav

miljöhänsynpå bli upprätthålla vidsvårare EU-medlemskapatt änett
vid EES-avtalet vid utanförskap, där gränsskydd kanettresp. an-
vändas länge det uppfyllerså villkoren i det GATT-avtalet.nya

Djurskydd

detta avsnittI vi främst djurskyddetaspekter kantar upp av som
effekt omfattningpå och konkurrenskraft animalieproduktionen.av

Sverige har högre målsättning det gäller förebyg-EUän när atten
sjukdomar och skapa den bästa miljön för djuren. Den svenskaga

djurskyddslagen gäller alla husdjur och andra djur hålls i fången-som
skap. grundläggandeDen principen djur skall behandlas välär ochatt
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liknandeskyddas sjukdom och onödigt lidande. saknarEUmot en
allmän lag.

djurskyddsregler gäller i flesta fall för vissa djurslag.EU:s de bara
flesta minimikrav. direktiv skyddDe EU:s regler EU:särav om av

djur harmoniseringsdirektiv.under ärtransporter ett
finns flera Sverige regler där saknarDet områden där har EUmen

Exempelvis få utomhuslagstiftning. svenska kor betamåstegemensam
djur förbjudna det inteoch operativa ingrepppå på är omsommaren,

medicinskt nödvändigt.är
har direktiv för hur kalvar, svin och värphöns i bur skall skötasEU

och hållas. svenska djurskyddskraven i de här fallen längreDe går än
EU-kraven. Sverige bindande föreskrifter avseendehar del tran-en

samordningdjur, kan verka hindrande handeln.på Ensport av som
med innebära Sverige avkallEU:s regelverk skulle påmåsteatt ge
vissa djurskyddskrav.

i flera vanligt tillsätter vissa substanser iländerDet är att man
jordbruksdjurens foder. vill djuren skallAnledningen är att attman

tillsättafortare eller vill sjukdomar.skydd Attväxa att ett motman ge
i tillväxtbefrämjande syfte förbjudet i och ihormoner både EUär

Sverige. tillsätterförbudet det vanligt förekommandeTrots är att man
hormoner i vissa EU-länder.

tillsätta vissa mediciner, antibiotika och andra kemotera-Att som
peutiska medel tillåtet i Sverige det bara tillåtet skäletEU.är I är om

förebygga, hindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom.är att
Enligt får Sverige tills vidare förbudet anti-EES-avtalet ha kvar mot
biotika i tillväxtfrämjande syfte. pågående förhandlingar medUnder

Sverige medlemskap.begär få behålla förbudet också vidEU att ett
direktiv för gäller 1986 alla nybyggdaEU:s burhöns sedan år

burar. 1995 skall direktiv dock gälla alla hönsburar.Fr.o.m. år EU:s
Direktivens minimikrav praktiken får ha fyra hönorinnebär i att man
i burar i Sverige Tysklandbara får ha hönor Både ochtresom man

harDanmark har krav minimikrav. RiksdagenEU:ssträngare än
fr.o.m. 1999.beslutat förbud hålla värphöns i bur årmot attom

kött,svenska reglerna för djurskydd produktionenDe gör att av
mjölk, i andraoch andra animaliska livsmedel blir dyrare EU-ägg än
länder. kommer sannolikt i framtiden sina djurskyddsbe-EU skärpaatt
stämmelser. Takten bedöma.svårär att
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Ett EU-medlemskap innebär formellt inte de svenska kravensett att
sänkas.måste Däremot för produkter frånöppnas andragränserna

länder med djurskyddskrav.lägre finns naturligtvis förrisk deDet att
fördyrade djur-produkternasvenska i fall skulle klaramånga svårt att
konkurrensen utifrån. Enligt Omställningskommissionen kan be-ett

investeringsstöd riktatgränsat till djurskyddsinsatser utformas inom
för obligatoriska,EU:s generella investeringsstöd. Det ärramen

emellertid oklart i vilken stöd kan lämnas till vissa produktions-mån
Framför allt gäller detta och slaktkyckling. djur-ägg Högregrenar.

skyddskrav behöver andra sidan inteå konkurrensnackdel. Devara en
svenska djuren i allmänhet friskare. ökar konsumenternasär Dessutom
efterfrågan produkter frånpå jordbruk till djurenshänsyntarsom
välbefinnande. EES-avtalet innebär däremot gränsskyddet föratt
svenska jordbruksprodukter behålls.

Bioteknik

decenniemaz.Modern bioteknik har utvecklats snabbt under de senaste
gjortsDe i olika sammanhang och berör genteknikprognoser som som

visar samstämmigt vi i framtiden kan förvänta betydandeatt oss en
internationell kommersialisering gentekniskt förändrade djur, växterav
och mikroorganismer.

Användningen genteknik och genetiskt modifierade organismerav
GMO3 har frågor frånrad samhället. gäller det vilkaFrämstrest en
ekologiska risker kan och vilka etiska principeraccepterassom som

förknippade med användningenär GMO.av
En hantering den kunskap kan vinnas med tekni-ovarsam av som

ken kan upphov till negativa effekter flera områden.på Kraven påge
kontroll från samhällets sida har liksom kraven fastställaökat på att

2 Bioteknik användandet eller utvecklandet teknikeravser av av som
använder organismer eller delar organism för producera eller för-attav
bättra eller tjänster. Genteknik, används för undersökaattvaror som
eller ändra organisms ärftliga material betraktaär att meto-etten som
dområde inom biotekniken.

3 Med GMO organism fått sitt genetiska material ändratavses en som
gårsätt det naturligautöver genutbytet.ett som
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för teknikens användning. de potentiella riskergränser Trots ärsom
förenade finns i inget förbjuditmed GMO det dag land använd-som
ningen GMO.av

biotekniken innebär enligt mening princi-modernaDen vår något
piellt risker. den hastighet precision medmed ochDet ärnytt nya nya
vilken flerkunskap och tillämpningar kommer beröra alltattny nya

biosfären. Genteknik kandelar redskap användas påär ett somav
inte kan traditionelloch med resultat medmånga sätt uppnåssom

växtförädling flyttas ieller djuravel. arvsanlag, inte denI naturen men
utsträckning och inte heller mellan alla de vi och iarter som nu
framtiden militärahar möjlighet Genteknikens användning igöra.att
sammanhang innebär också principielltnågot nytt.

Diskussionen riskerna med biotekniken har förändrats överom
tiden. början koncentrerades diskussionen till de eventuella riskerFrån

kunde förknippas med oavsiktlig spridning hälsofarligat.ex.som av
mikroorganismer från laboratorier där gentekniken användes. Den
nuvarande framtida användningen biotekniken inom framför alltoch av
jordbruket, skogsbruket och vattenbruket innebär emellertid risker av

slag. risk upplevs i samband avsiktlig utsättningDenannat som men
GMO i miljön hänför sig till farhågor för den skall sprida sig påattav
okontrollerat förorsaka föroch skada. potentiella riskenDensättett

skadligt skall inträffa hänför sig också till det genetiskanågotatt att
materialet rörligt. risken vissför förär Hur ärstor att genen en

tillförts organism, oavsiktligtegenskap, förs tillöversom en en annan
organism Sådan genöverföring sker ständigt i kanskeDennaturen.
viktigaste samtidigtoch komponenten i risk- och konsekvens-svåraste
bedömningen den eventuella inverkan utsättning GMOär som en av
kan existerande ekosystem, i sin kan få återverkningarpå tursom

miljön hälsokonsekvenser för människorpå och och djur.
Ökad biologisk-ekologisk organismskunskap avsiktligt utsattom en

överlevnad, spridning, genstabilitet och genöverföring effekt påsamt
ekosystemet nödvändig. faktiska ekologiskakunskapslägetDetär om
risker i utsättning miljön församband med GMO i förbättrasmåsteav

effekterna viktigtskall förutsägbara. pågåendeDet äratt attvara
forsknings- utvecklingsarbeteoch rörande GMO och deras användning
i fortsätter.naturen
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alltförrisken föraktualiserasfråga ofta ärEn att ettsomannan
kommaoch djur kangällerförädlingsarbete vadintensivt växter att

genmaterial.innebära förluster av
i livetmöjligheter till ingreppsiktlångBiotekniken innebär på stora

biotekniken böranvändningenframtidaekosystemen.och Den av
etiskVidutgångspunkter.diskuteras från etiskadärför också en

mikroorga-djur, ochanvändningbedömning genteknikens på växterav
skyldighetsidan denawägning ske mellannismer bör å somenaen

sidan värdet detmiljö andradjur och ochmänniskan har ågentemot av
grund-samhället.biotekniken kan tillföra Enanvändningen avsom

genetiskasammanhang den mång-skyldighet i dettaläggande är att
förinte fårdjurdjur skall bevaras och utsättasfalden och växter attav

onödigt lidande.
biotek-användningförVid kontroll fastställandeoch gränser avav

forskning djur,biotekniskåtskillnad mellan på växterniken bör göras
djur, ochbioteknikoch användning på växteroch mikroorganismer av

produktionen.föras imikroorganismer utavsessom
1990 bestämmelserEGEU sedankapitel ñnns iframgår 4Som av

mikroorganismermodifieradeanvändning genetisktinnesluten avom
sammanhållenutsättning haroch avsiktlig GMO. EUGMO enav

områden, vilket Sverige saknar.lagstiftning dessapå
vidtas inödvändiga åtgärderförutsättsEnligt EES-avtalet att
januarilinnehåll denSverige för uppfylla EU-direktivens senastatt

möjligheter hindraSveriges1995. innebär bl.a.EES-avtalet attatt
inskränks.eller består GMOinnehållerimport produkter avav som

dock i avtaletländerna harEFTA rätt att antareserverats egenen
syften etiskaandranationell lagstiftning reglerna har än attom

människans och miljö.skydda hälsa
direktiv införtföljd EGEU:stillfrämst i harLänder Västeuropa av

användning GMO.lagstiftning förinföra särskildeller planerar aven
frånavsiktlig utsättning GMOlagstiftningen gällandedanskaDen av

dispensmöjligheter. Vidi princip totalförbud med1986 innebar
lagstift-sin1990 ñck Danmarktillkomsten EG-direktivet anpassaav

tillståndsprövningöverensstämmelse med denning den istårså att
själv-tillståndsprövningen liggerEG-direktivet baserat på. Iärsom

miljöriskemahälsa ellermöjligheter till förbudfallet fortfarande om
oacceptabla.bedöms

9 l4-0l44
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bestämde sig för1992:82 majoritetGenteknikberedningens SOU
för tillgodosei befintliga lagarförslag ändralägga attattatt ett om

till1993:27 i sitt förslagMiljöskyddskommitten harSOUdirektiven.
gentekniklagstiftningsammanhållenmiljöbalk föreslagit att omen

kapitel i miljöbalken.skall ingå ettsom
biotekniklagstiftning försärskild ärMotivet för sammanhållen,en

frågeställningarflerasamhällssektorer därradden överspänneratt en
kravutgångspunkter. gällerDethanteras medbör t.ex.gemensamma

befintligamiljöriskbedömningar. Denochetiska överväganderpå
förolämplig detta.sig inte väl ellerlagstiftningen lämpar är

viktigt hadetbioteknikområdetsnabba utvecklingen görpåDen att
ochtill bioteknikenförhållningsrättförsiktighetsbaseratett gemensamt,

regelverk gårförhållningssätt baseras översådant på ettatt ett som
flyttbar ochlätthandlar verksamhetnationsgränser. ärDet somom en

till fåtal länder.intressen knutna Ett närastarka ekonomiskamed ett
nödvändigt.därförinternationellt samarbete är

braEU-samarbetetutvecklade utgörregelverk och detEU:s en
biologisksyftar till bevaraförhållningssättgrund för attett som

långsiktigt hållbarförförutsättningarmångfald och skapa sam-en
tydliggörasbör docketiska övervägandenhällsutveckling. Kraven på

i underlättarmedlemskap EUi utsträckning. Ettstörre gemensamma
utveck-samordning forsknings- ochbiotekniken,utvärderingar avav

allmänpolitiskaför denlämpligt forumlingsarbete utgör ettsamt
till biotek-risker, knutnaförhoppningar och dedebatten de ärsomav

niken.

markanvändningAllemansrätten och

i har fråganSveriges medlemskap EGanledning ansökanMed omav
framtid aktualiserats.allemansrättensom

be-framstår allemansrättenallmänhetens synpunktFrån som en
fasta egendom. markägarensnyttjanderätt till Urgränsad någon annans
begränsning äganderättenperspektiv innebär allemansrätten avaven
nyttjanderätt. Allemansrättenfastigheten upplåtit ärhan någonutan att

ii Sverige mindre vanligi omfattning den föreliggerden ettsom
iMöjligheten fritt vistas iinternationellt perspektiv. ärnaturenatt

iSverige, liksom Finland och Island långtgående någotNorge, änmer
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Frankrike och Holland deneuropeiskt land. länderI ärannat som
till fastigheten mycket stark.enskilde markägarens rätt

tillåterkommande diskussioner markägarens rättFrånsett om
egentligen inte ifrågasätts förrän deskogens bär har allemansrätten

friluftslivdecennierna. förändringar kännetecknatDe storasenaste som
inneburit kommitoch turism under denna period har allemansrättenatt

i tiden.otakt med
finns ingen särskild lag behandlar allemansrätten.I dag Densom

naturvårdslagen:endast i l § första stycket Naturen utgörnämns en
tillgänglig förnationell tillgång skall skyddas och vårdas. Den ärsom

vägledning alle-alla enligt allemansrätten. Stadgandet ingen omger
vadinnehåll. rad olika lagar regleras i ställetImansrättens närmare en

förbjudet i gäller exempelvis iDettaär göra naturen. natur-attsom
Huruvidavårdslagen, jaktlagen, brottsbalken och ordningsstadgan.

principen inteallemansrätten sedvanerätt eller detbygger påpå att som
förförbjudet tillåtet för saknar betydelseför allmänheten dennaär är

analys.vår
intemark länge detoch har såVar gå ärrätt överatt annans enen

särskilt känslig kan skadas ochplantering eller mark såsomannan
i princip skyddadlänge hemfriden inte Markägaren ärstörs. mot

skadlig inverkan ñnns emellertid skadegräns,mark.på Det enen
markägare skall kunna tålatoleransgräns, vad utanansessom anger en

ersättning lämnas. tillåtet plocka bär och blommorDet är att samtatt
Även inte deteller dygn. brukartälta några säganågot attatt om man

fiska medingår i allemansrätten det tillåtet för allmänhetenär att
de femhandredskap enskilds fiskevatten vid kusterna och störstapå

principen allemansrättensjöarna. torde klart bakomDet är attattvara
föreller till skadaden inte får skadar markpå ärutövas sättett som

och saknasknuten till fysiskamarkägare. Allemansrätten är personer
föreningarför juridiska kommuner, etc.. Detbolag, ärpersoner

befinnerfår ochvidare klart allemansrätten utövasatt somav var en
Sverige fårsig i medborgare besökerlandet. Utländska utövasom

allemansrätten.
meddiskuterats i sambandframför allt hotbilderDet tvåär ettsom

eventuellt medlemskap i EU.
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harmonise-EU-medlemskapAllemansrätten hotas vidHotbild av
ringssträvanden.

tradition medSkandinavien tyskspråkiga haroch det Europa rätt atten
skadas.inte intressenmark, länge markägarensfärdas såöver annans

Holland, Belgien,finns inte i Nordirland,liknande företeelseNågon
Frankrike, Spanien Italien.och

Formellti för sådant allemansrätt.EU-regler saknas dag rörsom
elleranledning allemansrättensfinns det därför föga att tro att vara

medlemskapsförhandlingarna. med-bli fråga i Iinte skullevara en
Sverige hållatänkerlemskapsförhandlingarna har klart deklarerats att

vid omistliga och urgamla allemansrätten.fast den
med-EES-avtalet ellerSverige får behålla allemansrätten. Varken

artikelföljeringriper i äganderätt.lemskap i lagar DettaEU avom
inte i hänseendetraktaten något222 i Romtraktaten. Där sägs att

egendomsordning. svenskaDenskall ingripa i medlemsstaternas
och för-beskriver vad äganderättenegendomsordningen bl.a.som

ellerEES-avtalet EU-foganderätten innefattar påverkas varken ettav
icke-diskrimine-egendomsordningenmedlemskap. måsteDäremot vara

lika.behandlas Denrande. Svenska och utländska medborgare måste
egendoms-inom för Sverigesoreglerade allemansrätten ramenryms

EG-domstolen.ingripanden från Detordning och därmed fri frånstår
nuvarande svenska allemansrättenväl troligt denär att sessnarare

medborgarepositivt frihet kommer EU:sävenEU. Det är en somav
till den svenska allemansrätten Europa-del. kan prövasDäremot mot

egendomsskyddmänskliga rättigheterna och detkonventionen deom
Europadomstolenöverklaga tilldäri. möjlighetDenna attrymssom

varit tillåtaEuropadomstolen har hittillsfinns redan i dag. generös att
medSkulle allemansrättenländerna begränsa egendomsrätten. tasatt

eftersomföreslagits, torde skyddet ökai grundlagen, någotsom nu
konstitutionellamedlemsländernasdomstolen låter sig påverkas av

Äganderätten gällerföreslås få skydd i grundlagen.historia. också Det
princip oför-blir iprinciper i dag finns i vanlig lag. Rättslägetsom

emellertid innebäratordeändrat grundlagsändring.denna Detgenom
ersättningförfoganderättendet blir begränsasvårare attutanatt att

lämnas.
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grundHotbild 2: Allemansrätten inskränka.: övemtrtytgjan-måste pd av
de.

traditio-ibland hot sig själv.Allemansrätten betraktas Detett motsom
intres-i konflikt markägarnasnella friluftslivet i regel inte medkom

friluftsfolk och markägare uppstod detkonflikter mellanNär varsen.
enskilda människorsi regel grundpå övertramp.av

främstkonfliktsituationen ändrats. dag detKaraktären har I ärpå
turismenfrån den kommersiellaöverutnyttjande allemansrättenett av

Exempelvistill konflikten med markägaren. mångaorsaken närärsom
ingenområden. Slitagemänniskor till uppstår ävenstyrs omsamma

vissa håll förekommer ocksåbryter regler och bestämmelser. Påmot
nedskräpning.exempelvis skadegörelse ochlokalt lagöverträdelser

inomkonflikt olika användargrupperföreligger också mellanDet en
friluftslivet självt.

rörelsefrihet regleri dag allmänhetens begränsatsRedan har genom
ordningsstad och speciallagar.i naturvårdslagen, lokala andra Dettagar

Enligticke önskvärd utveckling dettabetraktas mångaav som en .
frånvaron preciserademed allemansrätten juststyrkansynsätt är av

variationersedvänja med lokalaregler. Allemansrätten är stora somen
det lagstiftasvårtgör att om.

alternativalagstiftningbegränsandekräverDe attmenarsom
utbildning, resursplanering för kommastyrmedel information, att
otillräckliga för allemansrättentillrätta med problemen värnaär att om

riktningemellertid ioch äganderätten. Förslag har väckts motsatt
preciseras ochockså. Enligt detta bör allemansrättensynsätt garanteras

i lagstiftningen.
hotbild överutnyttjande kommerdennaFrågan är attettom av

reglerEU-medlemskap. Med nuvarande svenskaförstärkas ettav
i dag,bosatta inomkommer EU på sättatt, sompersoner samma

här avseendet finns ingenkunna nyttja allemansrätten i Sverige. detI
anslutning tillskillnad och svensk EUmellan medlemskapet EES. En

i viss utsträck-innebär utlandsturismen till Sverige kommer ökaatt att
förEn inträffa underlättar EU-ning. rad förändringar torde som

Möjligheterna förutnyttja svenskamedborgarna den naturen.att
turistisk verksamhet underlättas.utländska företag driva I öppetettatt

och denkommer informationsflödet öka. AllemansrättenEuropa att
svenska komma marknadsföras hårdare.tordenaturen att
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Om hotbilden förstärks vid EU-medlemskap uppkommer fråganett
hur vi skall hantera situationen.den principI blir det frågaen om

gällde vid hotbild Om allemansrättenansatser skallsamma som
begränsas uppkommer frågan begränsningen skall gälla alla ellerom

vissnågon skall undantas. möjlighetEn diskuterats ärom grupp som

allemansrätten bara skulle tillkommaatt svenska medborgare samt-
i Sverige boendepermanent personer,

allaäven andra skulle få sig fritt iatt röra dennanaturen, attmen-
rörelsefrihet skulle kunna begränsas särskilda beslut igenom
områden där problem uppstår.

Den första delen detta förslag i konfliktstår med Romför-av en av
dragets grundläggande principer den nationella lagstiftningenattom
inte får diskriminera andra nationaliteter. Denna princip finnsmot med
i EES-avtalet. det fallI förbehålls irätten Sverige boendepermanent

lindras uttrycket för diskrimineringen inte diskrimine-personer men
ringen i sak. Förslaget medför svenska medborgare boendeatt utom-
lands inte får allemansrätt.någon Det torde dessutom omöjligt attvara
kontrollera reglerna efterlevs.att

Om däremot Sverige begränsar eller upphäver allemansrätten för
alla skulle detta inte kunna förhindras EU.av

Den svenska tål i vissa områden inte flernaturen att personer
utnyttjar den för rekreation. Om fler utnyttjar allemansrättenpersoner
i dessa områden påverkas på oacceptabeltnaturen sätt.ett

Skillnaderna mellan de olika utformningarna Sveriges förhållan-av
de till liggerEU i överutnyttjandet regionalt kan bli högre iatt EU-
medlemskapsalternativet. dockDet andraär å sidan svårt att attse en
svensk EU-anslutning i sig skulle få avgörande betydelse fören
naturturismens utveckling.

Ökad Östeuropa.turism kan förväntas från framtidaDen utveck-
lingen resandet till Sverige kommer påverkas beslut iattav av
EGEU:s Medlemskap förutsättningar påverka sådanaorgan. attger
beslut i för Sverige positiv riktning.

Även ingen lagstiftning genomförs allemansrättenspåom ny
område finns det redan i dag möjligheter med stöd befintligaatt av
lagar och förordningar inskränka allemansrätten. Hoten allemans-mot
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bör i första hand information, utbildning, plane-rätten mötas genom
ring och kanalisering besöksströmmar ioch sista hand lagstiftning.av

reglera hela allemansrätten förAtt hantera i och för sig allvarligaatt
lokala regionalaoch överträdelser emellertid varken önskvärd ellerär
lämplig. lösa hotenAtt allemansrätten restriktionermot genom som
särskilt riktar sig inte boende i Sveri-ärmot permanentpersoner som

i princip inte önskvärt. problemet kan praktiskt lösasär Det bästge
med begränsa tillträdet i hårt slitna områden.att

Markanvändning

viktigEn fråga vad gäller markanvändningen Sverige fårärannan om
undantag från EG:s regler kapitalliberalisering för förvärvett om av

fritidsfastigheter. Sverige har i medlemskapsförhandlingarna begärt att
få behålla sin nuvarande lagstiftning. har Sverige fåttI EES-avtalet ett
sådant undantag. Den nuvarande lagstiftningen innebär i huvudsak att

förvärvare inte bosatt i landet tidigare inte varitellerären som som
bosatt här minst femunder kan nekas förvärvstillständ förvärvetår om
strider väsentligt intresse. Exempelvis förvärvetnågotmot att avser
egendom belägen inom område med efterfråganär påett storsom
fritidsfastigheter vilket kan medföra risk för ökning fastighetsvärde-av

innebärDetta undantag från regler förbjuder allaEU:settna. som
förvärvsrestriktioner. Danmark har undantagtyper ett permanentav

från denna regel. Danskarna ñck sitt efter frånundantag hårt motstånd
övrigade medlemsstaterna.
Skulle förvärvet gälla jordbruksfastighet, avsedd för fritids-en

ändamål beskattningsnatur lantbruksenhet får inteärendetärmen vars
bifallas jordförvärvslagen hinder därför. ordförvärvsla-Jsätterom upp

Ändringarnaändrades juliden l 1991. innebär omfattandegen en
avreglering. Bestämmelserna sikte jordbrukets och skogs-påtarsom
brukets rationalisering tonades Lagstiftningen förstärktesner. som
regionalpolitiskt instrument.

Avgörande vid tillämpningen jordförvärvslagen vilka regiona-ärav
förhållanden gäller där jordbruksfastigheten be-på ärortensom

lägen. juridisk förvärvarNär lantbruksenhet krävs alltiden person en
tillstånd, fastigheten belägen. fysiskNäräroavsett var en person
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belägenförvärvsegendomen ärfråganavgörandedenförvärvar är om
eller inte.i glesbyd

förvärvarenglesbygd, ochibelägenlantbruksenheten ärOm om
förvärvsegen-därinom den kommunglesbygdiantingen bosattär

12sig inomförbinderåtagandesärskiltibelägen eller attdomen är ett
därefter bo påochfastighetensigbosätta påfrån förvärvetmånader

tillstånd.någotfastighetenförvärva5 får hani minstden år, utan att
regionalpolitiskatillgodosesHärigenomanmälan.räcker medDet en

inteförvärvarensysselsättning. Ombosättning ochviktiga syften som
länsstyrelsenhanhon hosmåsteuppfyller de villkor angetts ovansom

tillstånd dendåMyndigheten kanförvärvstillstånd. vägrabegära om
ellerbesättningenfrämjaförbehövsförvärvsegendomen attattanser

villlåta någonsysselsättningen på attorten, t.ex. somannan,genom
får,Fysiskaegendomen.köpaaktuellaflytta till den orten, personer

lantbruksenheter,förvärva sådanatillståndbehöva något somutan att
glesbygd.belägna iinte är

nuvarandebehålla sinkravettvingas påSverigeSkulle attge upp
mellanskillnadvifårmedlemskapsförhandlingarnailagstiftning en

EU-alter-därmedskullesiktEU-altemativet. PåEES-altemativet och
och ifritidshusutlandsägdaandeli ökadresulteranativet kunna en

Sverige.södra Dettaii attraktiva lägenfritidshuspriserökade på
ökadeställdesvenska medborgaretillledai sin kunnaskulle atttur

exploateringförområden öppnas.krav på att nya
EG-Sveriges ansökanochEES-avtaletanledningMed omav

förvärvsrätt,utsträckning deni vilkenfråganmedlemskap har somom
privatpersonerochutländska bolagförEES-avtalet,följerredan av

hänsynstagande.användning och gradenpåverka markenskan av
regle-nationelladenomfattningenrelaterad tillalltsåFrågan är av

detför sådan analys är ägarenutgångspunkt ärringen. En att somen
särskiltsåvida inte ärmarkanvändningen något annatbestämmer över

för hurrestriktionerinföra ägarenVarje land harbestämt. rätt att
icke-diskrimine-begränsningarnaförutsatt ärsin egendomanvänder att

miljöhälsa,intressenallmännatill skyddasyftarrande och samtatt
rad bedömare ärframför allt bekymratsäkerhet.och Det ensom

skogspolitikenkapitalrörelser, denfriautvecklingen samtmot nya
allt harFramföregendomsrätten.grundlagsskyddförslaget manavom

svenskaägandeutländsktförpekat riskenpå naturresurseratt av
Vi harutveckling.hållbarmöjligheterna tillmenligt skulle påverka en
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här valt analysera konsekvenserna ökat utländskt ägandeatt påettav
skogsmark. Effekterna utländskt ägande använd-naturresursen påav

ningen vattenkraften skulle förmodligen myckett.ex. småav vara
eftersom användningen regleras i detalj. skogsbruketsPå område är

intedet möjligt detaljreglera. Markägaren har där frihetstörreatt att
välja åtgärd. skogsbruket bl.a. allmänna hänsynsregler,styrs av som
följs i olika utsträckning inhemskaäven skogsägare.av

Förvärvslagstiftningen sitthar i lagen inskränkningarursprung om
i för utlänningar förvärvarätten företag, fast egendomatt m.m.
Anledningen till denna lagstiftning förhindra utlänningaratt attvar
okontrollerat kunna exploatera svenska skogs- och naturtillgångar.

innebarLagen utländska medborgare, utländska företag eller andraatt
likställda rättsobjekt inte särskilt tillstånd fick förvärva fastutan
egendom eller i Sverige.gruva

Vissa förändringar i lagstiftningen har nyligen förbättrat förut-
sättningarna för utländska investeringar Sverige. Sedan den januari1
1992 kan utländska rättsobjekt tillstånd svenska myndigheterutan av
förvärva aktier i svenska företag. fr.o.m.Det den l januari 1993är
inte heller möjligt för svenska företag i bolagsordningen uppställaatt
utlänningsförbehåll.

Från den 30 december 1992 avskaffades utlänningskontrollen vid
förvärv jord- och skogsbruksfastigheter. Förväivsfrågoma styrsav nu

inte följer jordförvärvslagen lagen tillståndannatom av genom om
till vissa förvärv fast egendom SFS 1992:1368.av

Det naturligtvisär sia i vilkensvårt utsträckning utländskaatt om
fysiska eller juridiska kommer förvärva jord och skogs-attpersoner
bruksmark i Sverige. efterFörst skapat sig uppfattningatt man en om
omfattningen sådana förvärv det meningsfullt föraär dis-attav en
kussion effekterna markanvändningpå och graden hänsynsta-om av
gande.

Under tiden den juli1 1991 till den 30 juni 1992 lämnades i Sveri-
sammanlagt 87 tillstånd för utländska medborgare förvärva jord-attge

och skogsbruksmark. Medelstorleken markköpenpå 1-1,5 ha.var
Farhågan jord- och skogsbruksmark håller köpasatt på att upp av
utlänningar har alltså inget istöd de redovisade siffrorna. Det är
samtidigt svårt på grundval detta material dra långtgåendenågraatt av
slutsatser vad kommer hända i framtiden.attom som



266 Kapitel 17 sou 1994:7

investe-Kontrollen den svenska skogen påverkas dessutomav av
ringsflödena till från Sverige. ekonomin präglasoch svenskaDen av

iomfattande investeringar i utlandet och betydande obalans för-en
till inflödet. utlandsinvesteringarna ökade framförhållande svenskaDe

allt under sista hälften l980-talet. och massaindustrinPappers-av
dominerade tillverkningsindustrins investeringar i under slutetEG av
l980-talet inträdeoch 1990. Orsaken till detta viljan säkraatt ettvar

tillmarknaden vid tidpunkt då Sveriges förhållande EGpå en var
emellertid kraftigmycket osäkert. Sedan 1991 uppvisar Sverigeår en

i direktinvesteringar.nedgång utgående
i ingadet gäller ingående direktinvesteringar finns det dagNär

tecken markförvärv. emellertid med någonpå större Det är svårt att
bestämdhet bedöma framtida omfattningen sådana företagsför-den av
värv.

det finns anledning utländskFrågan är ägaretro attnu om en
tillkommer bete sig annorlunda svensk skogsmark. Detän ägareatt en

finns, enligt bedömning, inte anledning utländskvår ägaretro att en
under alla förhållanden skulle kortsiktiga hänsyn i störrestyras av
utsträckning vad fallet med svensk i det härän är ägare,som en som
sammanhanget förutsätts ha hela sin struktur i Sverige, och ärsom
knuten till den svenska råvaran.

ñnns frågeställning långsiktighetinte berör denDet en annan som
Ävenvilken fall för-med utländskt ägande kan ske. i det ägareen

marken för långsiktigt bruk har det ifrågasatts utländskvärvar om en
skulle följa skogsvårdslagens hänsynsregleri utsträckningägare samma

svensk bör påpekas det i dag finns skillna-Detägare. att storasom en
ider efterlevnaden dessa hänsynsregler mellan inhemska Detägare.av

ñnns ingen anledning speciell nationalitet tillhöra denskulleattanta en
eller kategorin. hemvistandra Avståndet mellan och deägarensena

berörda människornas hemvist kan ha viss betydelse alldeles obero-en
ende skillnader i tradition. Möjligen enklarekultur och detär attav

mindre för lokalbefolkningenslyhörd krav ökad hänsynpåvara om
inte sin geografiska hemvist synpunkthar där.ägare Dennaman som

oberoende de olika formerna för tillnärmandeär Europa.ettav
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18 Sammanfattning och slutsatser

Sverige har anslutit sig till målet hållbar utveckling och vi skallom en
enligt direktivvåra ha denna målsättning utgångspunkt för vårsom
analys. För utveckling skaatt hållbar krävs enligt ekonomenen vara
vid Världsbanken, Herman Daly 1990:

samhällets användningatt förnybara inte överskriderav- resurser
den takt med vilken skaparnaturen nya resurser,

den takt med vilken viatt förbrukar icke-förnybara tillgångar inte-
snabbareär vi hinnerän utveckla förnybaraatt ersättningar,
utsläppen föroreningaratt inte överskrider förmågaav naturens att-

assimilera eller bryta dem.ner

Av detta framgår graden miljöpåverkan iatt väsentlig del beror påav
nivån på omsättningen energi och material i våra samhällen. Hittillsav
har små gjorts föransatser åstadkomma effektiviseringatt en av
energi- och materialhanteringen. Detta innebär sambandnäraatt ett
funnits mellan den ekonomiska tillväxten och ökningen energi- ochav
materialomsättningen. Eftersom spill i form avfall och föroreningarav

viduppstår varje energi- och materialomvandling innebär själva
volymtillväxten miljön påverkas alltmeraatt negativt.

kapitelI kunde vi konstateratre såväl Sverigeatt EU-ländernasom
och världen befinnerresten sig långt från hållbar utveckling.av Deten
finns växande insikt detta, harännu tankarnaen om men om en
hållbar utveckling bara i mindre grad tillåtits påverka politiken. I

för diskussionen Åcentrum står tillväxten.på sidansynen ena upp-
fattningen tillväxten i Åalltatt väsentligt positiv förär miljön. andra
sidan uppfattningen, vi delar, dessa effekter inte tillräckligaatt ärsom
för leda till hållbaratt utveckling. Vad därutöver krävsen ärsom en

motmedveten styrning bättre hushållning och miljöanpassademera
energi- och materialsystem. Inom såväl folkrörelser och politik som
industri och jordbruk finns både för den gamlarepresentanter synen
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verkligtföreträder de idéerna.och människor Något genom-nyasom
kommit.idéerna har dock intebrott för de nya

samverkaninställning internationellpositiv tillKommittén har en
etablerandetökad frihandel. Såvälfortsatt utvecklingoch mot aven

etablerandetGATT-avtalets Uruguay-runda,inreEG:s marknad, som
EFTA-länderutvidgning till flertaletEGEU:s geografiskaEES ochav

önskani motiveratshar emellertid första hand meraom enav en
snabbarekonkurrens ochinternationell arbetsdelning, ökadeffektiv

miljösynpunkt,positiv frånutveckling kanBNP-tillväxt. sådanEn vara
negativa effek-undanröjer deoch beskattningnormerom man genom

till. Vitillväxten kan upphov måsteden snabbareter annars gesom
ökadi med tidigareemellertid sambandkonstatera motstegatt man

miljön.tillräcklig tillekonomisk integration inte tagit hänsyn
effek-kritiskt granskafrån miljösynpunktfinns därför skälDet att

i Europeiskasvenskt medlemskapoch eventuelltEESterna ettav
möjligheteranledning belysa deUnionen. Samtidigt ñnns det attatt

miljöområdet EESinternationella utvecklingenpåverka den på som
Miljöfrågorna kräveroch framför allt medlemskapet näraettger.

imedlemskapsamarbete med andra länder och EU representerarett
emellertid oftaInternationell samverkan medförsådan möjlighet. atten

frågeställningcentralnationella handlingsfriheten begränsas.den En
bäst förut-vilket alternativvi vill försöka besvara är osssom gersom

påverka omvärl-miljöpolitik ochsättningar utveckla vår attatt egen
den.

för analysUtgångspunkter vår

IO-årigtutvecklingen i cirkaVi försöker möjligt analyseralångtså ett
defrämstperspektiv. utvärdering består genomgångVår avav en

ihafträttsliga aspekterna. Vi har inteinstitutionella och attresurser
effekterna eventuelltutsträckning kvantiñerahögrenågon ettav

medlemskap.
Sveriges valredovisat olika aspekterkapitel 10-17 har vi påI av

samtligatorde ha framgåttrelation till EGEU. Av att tretexten
från miljösynpunkt.alternativ förknippade för- och nackdelarmedär

uppgift.varandra ingen enkeldessa för- och nackdelarAtt ärväga mot
olika karaktäroch miljöeffekternaDels sambanden komplexaär av
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päron äpplen, dels beror utfallet hur förutsättningarnapå på-mot
verkas framtida beslut.av

Olika grad internationellt beroendeav

vi i jämförelseInnan kast med mellan de alternativen förtreger oss en
relation till kan det sin påminnavår EU platspå att attvara om

tillståndet i den svenska miljön inte internationellabara beror beslutpå
inkl. beslut i andra länder. nationellaI sammanhangmånga åt-är
gärder lika eller betydelse.störrestorav

storVad händer i och dess medlemsländer harEU mycketsom
betydelse för Sverige det gäller miljöfrågor. emellertidDetnär är
också viktigt konstatera omfattaromvärldvår EU. Iänatt att mer en
del sammanhang kan det viktigare lika viktigteller påverkaattvara
andra länder i omgivning.vår

Vissa frågor första hand internationell Diti höravgörs på nivå.
Östersjön,försurning, eutroñering tillförsel kvicksilver tillt.ex. av av

den svenska miljön, uppkomst marknära nedbrytningav ozon, av
ozonskiktet inte minst risken för klimatförändring.samt en

Andra frågor bestäms ungefär lika utsträckning internationellti av
och nationellt agerande. Som exempel kan flertaletnämnas varu-
relaterade frågor, där beror kombinationutgången av en av normer,
ekonomiska styrmedel, substitutionsbeslut, miljömärkning, upphand-
lingskrav avfalls- och återvinningsfrågoma.samtmm,

tredjeEn kategori frågor första hand inhemskaiavgörsav av
och beslut.prioriteringar Exempel sådana landskapsvård ochpå är

biologisk mångfald i jord- och skogsbruket, val energisystem inkl.av
beskattning undantag energiintensiv industri förorening ytvattenav-
och grundvatten undantag för försurning buller och luftkvalitetsamt
i tätortema.

Miljöfrâgoma inom EGEU

Miljöpolitiken inom EU-ländema formas ländernas nationellaav
politik och unionens regelverk. Inriktningen hos EGEU:sav nuvaran-
de miljöpolitik i miljöhandlingsprogrammet.Femte Detanges nya
unionsfördraget Maastricht innebär miljöfrågornaatt ges en mera
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framskjuten plats tidigare. flesta beslutDe i miljöpolitiska frågorän
kommer fattas med kvalificerad majoritet minst 70 %attnu av

i ministerrådet.rösterna I del miljöpolitiska frågor krävs docken
fortfarande enhällighet. gäller bl.a. skattefrågorDet och åtgärder som
starkt påverkar medlemsländernas energiförsörjning. s.k.EU:s subsi-
diaritetsprincip innebär unionen bara skall vidta åtgärder näratt
målsättningen miljögod kan bättre gemenskapsnivåuppnås påom en

nationell nivå. Viktiga delar miljöpolitikenän på ligger således kvarav
hos medlemsländerna.

Det exakt hur omfattande EGlEUzsär svårt miljölagstift-sägaatt
ning berorDet del miljöfrågomapå hanteras inomatt storen av

för industri-, jordbruks- och trañkpolitiken. Enligt beräkningramen en
utförd EU-parlamentet har gemenskapen hittills fattat beslutav om ca
200 direktiv miljöanknytning.med Därtill kommer antal förord-ett
ningar, beslut, resolutioner och rekommendationer.

flestaDe direktiv förordningaroch innehåller miljöreglerav som
antingen baserade Romfördragetsär artikel 100a eller artikelpå på

l30s. Artikel 100a används vanligen för varurelaterade bestämmelser.
Direktiv baserade denna artikel innehållerpå i allmänhet harmoni-
serade regler tillämpas i alla medlemsländer. Miljögaran-måstesom
tin i artikel l00a4 dock medlemsländerna vissa möjligheter tillger

långtgående särbestämmelser. Tolkningen miljögarantin ärmera av
emellertid i avseenden oklar. dettanågra När skrivs har EU-domstolen

inte tillämpningenännu miljögarantin. förstaprövat sådanEnav
prövning kommer inom kort, domstolen ställning i fallet mellannär tar
Frankrike och kommissionen beträffande kommissionens godkännande

Tyskland förbjudit användningen pentaklorfenol.attav av
Artikel 130s används i allmänhet det fråga miljökva-när är om

litetsnormer eller krav industrianläggningar. direktivpå Sådana är av
minimikaraktär. innebärDet medlemsländerna har full frihetatt att
vidta långtgående åtgärder.mera

således viktigtDet konstatera nationellaär det handlingsut-att att
betydande inomär områden totalharmonisera-även ärrymmet som

de. Antaganden viss nationell åtgärd skulle strida EU:satt motom en
regler alltiddärförmåste kritiskt.prövas

Många medlemsländerna dåliga i tid överföra deär på attav
reglerna till den lagstiftningen och tillämpa demattgemensamma egna

Bristernapå har visat sigrätt sätt. inom miljöområdet.storavara
Medlemsländernas saktfärdighet främst direktiv till skydd förrör
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artikel 130s.och den miljön med stödantagnanaturen yttre av
artikel 100aImplementeringen de varurelaterade bestämmelsernaav

93 320 ñnal.sköter medlemsländerna väsentligt bättre COM Det
försenat, överförts i nationellflertalet direktiv har dock, änstora om

möjlighetlag. Genom Maastrichtfördraget får domstolen utdömaatt
försumligaböter medlemsländer.mot

EES-avtalet

Sverige vissa EGEU:sGenom EES-avtalet med undantag övertar
hittillsvarande lagstiftning inom miljöområdet. Avtalet täcker emeller-

inte jordbrukspolitiken Därtilltid och skattefrågorna. kommer att
innebärSverige fått rad undantag från EGEU:s miljöregler. Deten

vi bekämpningsmedelslipper försvaga krav det gällervåra näratt egna
blir andra sidanoch andra kemikalier avgasbestämmelser. Det åsamt

ensidigt bestämmelserskärpa dessa och andra varurelateradesvårt att
täcks svenska särlösningarna skall redanavtalet. De översom sesav

1994 1995. Avsikten Sverige övriga EFTA-ländernaoch och deär att
Schweiz inom för successivt skautom EES EU-överta nyaramen

regler inom de områden täcks avtalet. EFTA-länderna harsom av
frånvissa möjligheter påverka den lagstiftningen och avståatt attnya

regler.övertaatt nya

vägVart EU påär

beroende särskilt gäller varurelateradeVårt EU detär närstortav
miljöproblem. för omkring hälftenEU-ländema också deavsvarar
utsläpp svavel kväveoxider faller land.och över vårtav som ner

kunna bedöma utvecklingen i 10-årigt perspektiv skulleFör att ett
vi behöva ingen lätt fråga besvara.EU Detär på väg. ärveta vart att
Vi skall emellertid i kort sammanfattning försökahär analysera ut-
vecklingen inom för miljön viktiga områden; näringarna,de areellatre
kemikaliefrågoma trafik- energipolitiken.ochsamt



Kapitel 18 sou 1994:7

Jord- och skogsbruket

Jordbruket i de ländermånga ingår i dag intei EU särskiltärav som
miljöanpassat. finnsDet tecken jordbrukspolitikenden framtidapå att
inom EU kommer bli bättre från miljösynpunkt. Omfattningen ochatt
hastigheten denna 1992svårbedömbar. reformär årsav process mer

den jordbrukspolitiken innebärCAP iattav gemensamma man
väsentlig grad från prisstödövergår till olika former direktstöd.av
Därmed också viktigt lägre intensitet i jordbruket.togs ett steg mot

För komma tillrätta med överskott miljöproblemoch har EUatt
valt vad Sverige gjorde iväg samband med 1990än årsen annan
jordbrukspolitiska beslut. Till skillnad från Sverige söker kommaEU
tillrätta med problemen med hjälp regleringar. svenska beslutetDetav
till omläggning jordbrukspolitiken istället marknaden deten av gav
avgörande inflytandet vilka jordbruksprodukterpå skall produce-som

Miljöproblemen angripasskulle med ekonomiska och administrati-ras.
styrmedel.va
ordbrukarnaJ i flera EU-länder mycket välorganiseradeär och utgör

Ökadbetydande politisk maktfaktor. medvetenhet bland lantbrukar-en
konsekvenserna miljönför dagens odlingsteknik kan dock ina om av

kombination med växande tryck från konsumenterna underlättaett en
ytterligare miljöanpassning det europeiska jordbruket.av

emellertid det ñnnsMan konstateramåste betydande skillnaderatt
mellan innebärländerna i jordbruket. Detpå ytterligareattsynen en
förändring gemenskapsnivå kan kommapå tid. enskildaDeatt ta
medlemsländerna frihethar emellertid ganska själva utformastor att
stödordningarna inom den den jordbrukspoliti-ram som gemensamma
ken anger.

Under förutsättning Sverige i de avslutade medlems-inteännuatt
förhandlingarna lyckas genomdriva de från miljösynpunkt viktigaste
positionerna, blir förutsättningarna riksdagendeuppnåatt uppsattaav
miljömålen för jordbruket bättre vid EU-medlemskap vidänett ett
utanförskap vad gäller landskap och biologisk mångfald någotmen

vad gäller växtnäringsläckagesämre bekämpningsmedel.och EU:s
regelverk tillåter Sverige behåller både regleringar syftardeatt som
till minska jordbrukets negativa miljöpåverkan och de regleringaratt
och stöd bidrar till jordbrukets effekterpositiva biologiskpåsom
mångfald Medlemskapet kan dock konkurrensskäl innebäramm. av
vissa begränsningar i valet och omfattningen olika styrmedel.av
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medlemskapsalternativetiblirjordbruksmark störrearealenAtt
biologiskalandskap. Denvarieratochha Öppetmålet ettattomgynnar

odlingsland-ivi skall bevaravärdenövrigaoch demångfalden som
antal ochnötkreaturensberoendeutsträckning variskapet är stor av

medlemsalternativetinötkreaturVi bedömerde finns. att stammen av
utanför-vidstorleksordning ettungefärblikommer somatt sammaav

möjlighetergoda attdärutövermiljöstöd lämnarriktadeskap. EU:s
Normalt uppgårodlingslandskapet.imiljövärdenaökaellerbehålla

maximi-angivna50tillmiljöstödet procentfinansieringEU:s avav
medelnationellameddäremotfinansierasersättningarnivåer. Högre

EU-kommissionen.godkännasoch måste av
torde påbekämpningsmedelochhandelsgödselAnvändningen av

medlemskaps-ihögrebli någotspannmålsarealendengrund störreav
insatsvarorpåPrisernaEGEU.utanföralternativetialternativet än

medlemskapsalter-i bådetidigarebli lägre änförväntasprodukteroch
finnsosäkerhetGivet denutanförskapsalternativet.och somnativet

bedömningenviväxelkursutveckling görpris- ochframtidaangående
alternati-bådaiungefär densammabliranvändningeniintensitetenatt

föråtgärderytterligaremedföra behovkan dettaSammantaget avven.
Miljöavgifterväxtnäringsläckage.frånmiljöbelastningenminskaatt

användningökadEninom EU.omfattningbegränsad avanvänds i
produkt-sänktamedkombinationiskulle t.ex.styrinstrumentdetta

vi klarar våratillledaträda kunna attobligatorisk grönochpriser
område.dettamiljöambitioner på

denhurinflytande påfåförväntasmedlemskapvidSverige kan ett
bliför änutvecklasjordbrukspolitiken kan att mergemensamma

1990med årsvisadeSverigemiljöanpassad.ochmarknadsorienterad
jordbrukspolitikenvidareutvecklaytterligaremöjlighetenbeslut på att

innebär.CAPreformEU:sriktningi den avsom
friarelativtSverigeutanförskapochEES-avtaletBåde ett ger

jordbruketsuppnåjordbrukspolitik. För attsinutformahänder att egen
land-produktionförbeloppbetydandevi avsättamiljömål avmåste

mångfald.biologiskochskapsvärden
natursko-ochlitenEU-länderna ärinomarealenskogbevuxnaDen
formellaingainnebärimedlemskap EUhelt. Ettsaknas nästangar

mångfaldbiologiskeftersträvamöjligheterSverigesför attrestriktioner
intepåverkasAllemansrättenskogsbruket.naturvårdsmål iövrigaoch

i EU.medlemskapsvensktEES-avtalet ellersig etträttsligt vareav
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Kemikalier och tungmetaller

Tillkomsten den inre marknaden har inneburitav stark drivkraften att
framta bestämmelsergemensamma kemikalier inom EGEU.om Ett

omfattande arbete avseende klassificering, märkning och reglering av
användningen kemikalier, inklusive bekämpningsmedelav och toxiska
tungmetaller, är under utveckling. fleraI avseenden ligger EU efter
Sverige i på giftiga och svårnedbrytbarasynen kemiska ämnen, och
Sverige har därför i medlemskapsförhandlingarna begärt undantag på

rad områden. I fallnågra liggeren EGEU dock före t.ex. bensen och
blyföreningar i färger, och Sverige får då sig till de strängareanpassa
reglerna.

Vad kan tala för relativtsom snabb utveckling ien positiv riktning
inom EU denär höga befolkningstätheten och den påfrestning på
grund- och denytvatten nuvarande användningensom medför. Inom
flera länder råder också stark hanteringenöveren miljöfarligtoro av
avfall. Eftersom många bekämpningsmedel och kemikalier till låg eller
ingen kostnad skulle kunna ersättas med mindre farliga substitut, kan
det finnas anledning till viss optimism. Detta gäller ocksåresonemang

del denstor nuvarandeen användningenav toxiska tungmetallerav
kadmium och kvicksilver.som

Utgången är emellertid inte given. Den kemiska industrin är en
betydande maktfaktor och har många anställda i länder Frankrike,som
Italien, Tyskland och Nederländerna. För förhindraatt bestämmel-nya

räcker det medser tvåatt större och några mindre länder ställer sig
awisande. EFTA-ländemas eventuella inträde i unionen kommer inte

än marginelltannat påverka deatt formella förutsättningarna i detta
avseende. EFTA-ländema kommer dock förstärka denatt grupp som
vill utveckla aktiv kemikaliekontroll.en Detta kan förbättra förutsätt-
ningarna övertygaatt de länder för närvarande intarsom en mera
awaktande attityd.

Vad de varurelaterade direktiven beträffar detär under alla om-
ständigheter uppenbart lagstiftningsarbetetatt kommer fortsätta.att Att
successivt harmonisera bestämmelserna är något inom EUsom man

nödvändigt föranser den inrevara att marknaden skall fungera. De
flesta direktiv inom detta område innehåller överenskommelseen om

reglerna skaatt över efter någon viss tid.ses Danska miljöexperter har
emellertid i samtal med framhållit det kan kommaoss att bliatt
svårare uppnå godaatt resultat i samband med omprövningen av
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harredanfalleni deberor pådirektiv.existerande Det attredan man
regler.kravmarknadensuppfyllerbestämmelser gemensammasom
tvingasländernaprogressivaderisksåledesñnns attDet meraen

skärpningigenomfåförförsta gången avattkompromissa än enmer
direktiven.

värdevisstharmedlemsförhandlingarnasvenska somdeUtfallet av
förnyaintressemedlemsländemas attnuvarandedeindikation på aven

Anslutningsavtaletkemikalieområdet.inommiljöreglemaförbättraoch
striktarebehålla vårafårvaraktigtområdenvissavi påinnebär att

kloreradeochkvicksilver,asbest,förbudgäller motregler. Detta
sub-ozonnedbrytandeutfasningensnabbaredenlösningsmedel samt av

direktiv. EUEG:sreglerstrider våraområden motandraPåstanser.
reglerbehålla våravi fårsammanhang atti sådana accepterathar

frånåtagandetillknutitsövergångsperiod ettfyraårigunder somen
lagstiftning.sinsida överunionens att se

förföremåli dagövergångsperiod ärdennaefterhänderVad som
övergångsperiodenpåtolkning gåroptimistisk attutdiskussion. En

Sverigestillanpassningbeslutfattatintefalli de EUförlängs om en
åberopakunnai det lägetSverigeskulleAlternativtkrav.strängare

regler. Ensinahävdafortsättadärmed meraoch attmiljögarantin
övergångsperiodenefterSverigeinnebärtolkning attpessimistisk

regler.gällandedåtillsig EU:stvingas anpassa
interna-mednödvändigt näradet ettkemikalieområdet ärInom

itill EUrelationsin formellaSverige är oavsettsamarbete.tionellt
kemikalieområdet.inombestämmelserunionensberoendegradhög av

produkterkemiskavåragrad importerari högdels påberorDet att
omfat-via vårtkemikalier nårdels påEU-länder,enskilda attfrån oss
harfrån EUfriståendeSomländer.dessamedvaruutbytetande

bekämp-tungmetaller,användningennej tillfrihet sägastörre att av
produk-inhemskadenikemikalier råvaroroch andraningsmedel som

emellertidDet ärindustrivaror.ochjordbruksproduktertionen av
halv-ellerprodukterfärdigaimportenbetydligt svårare att stoppa av

svårigheternadels påberorgiftiga Detinnehåller ämnen.fabrikat som
Sverige utgörpådelsochimporten attkontrollera enochövervakaatt

andraiföretagfåkanknappastvärldsmarknadendelliten attså av
tillförsortimentsärskilt exporttillverkaländer oss.ettatt

kemi-svårnedbrytbaraochellergiftigaSverigeiAnvändningen av
bestämmelser.inhemskaochregler våraEU:sinte barakalier beror av

Natur-Kemikalieinspektionens,beroendeocksåAnvändningen är av
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vårdsverkets och Jordbruksverkets information och rådgivning. Positiv
miljömärkning och substitution med mindre farliga produkter spelar
också roll liksom de krav kommuner och statliga myndigheter ställer
i sin upphandling och byggtjänster. Utrymmet förav varor sådana
styrmedel påverkas bara i mindre utsträckning anknytningen tillav
EU. Detsamma gäller användningen ekonomiska styrmedel inomav
kemikalieområdet.

Inom områden med totalharmoniserade bestämmelser går det med
största sannolikhet inte använda substitutionsmetodenatt underlagsom
för generella föreskrifter, förbudt.ex. produkter godkäntsmot försom
den inre marknaden. deI enskilda fallen kan dock substitutionsprin-
cipen utgöra underlag för förbud. Förhållandet produkt godkäntsatt en
för den inre marknaden innebär inte den tillåtasmåsteatt i varje
sammanhang. En viss osäkerhet råder dock beträffande hur långt man
kan gå detnär gäller ställa kravatt på produkter skallatt vara mera
miljöanpassade vadän krävs i EU:s direktiv.som

Med EES-avtalet har Sverige medgivits möjlighet i samråd medatt
de övriga EFFA-ländema nej tillsäga del EU:s framtida regler.en av
Särskilt många undantag kan dock EFTA-ländema knappast tillåta sig,
eftersom alltför många särregler kan leda till EES-avtalet framståratt

industri- och handelspolitiskt otillräckligt.som EU får i sådant fallett
rätt vidtaatt motåtgärder.

Sveriges inflytande på unionens framtida beslut kan förväntas bli
inomstörre detta område beträffandeän jordbrukspolitiken. Till

skillnad från jordbruksområdet finns här redan väl utvecklatett
temationellt samarbete, där Sverige varit pådrivande. Vi ligger för-
hållandevis långt framme med vår lagstiftning och har kunnategen
visa viktigapå punktframgångar i begränsningsarbetet. inflytandeVårt
inom för EES-samarbetet kan också bedömasramen bli relativt stort
inom detta område, och vi skulle sannolikt i begränsad utsträckning
kunna påverka iäven alternativ där vi väljerprocessen ett sägaatt upp
EES-avtalet för återgå tillatt någon form frihandelsavtal med EU.av
Vårt inflytande blir givetvis istörst EU-altemativet, eftersom Sverige

medlem kan delta Åi hela beslutsprocessen.som andra sidan kommer
våra möjligheter utforma den inhemskaatt politiken begränsasatt
något i EES- och EU-alternativen.
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trafikEnergi och

snabbaretillledaEES-avtaletförväntaskapitel ll enframgåttSom av
frihandelsavtalet.tidigaredetmednöjtvitillväxtekonomisk än ossom

samhällsekonomiskadenberäknastillväxttakti ärligSkillnaden av
i EUmedlemskapEtt0.35till procent.konsekvensutredningen ca

villViår.0.45 procentytterligaremed pertillväxtenökaförväntas ca
kanSkillnadenosäkra.mycketbedömningar ärdessaunderstryka att

gemensamunionenmonetäradenOmoch större.mindrebådebli
Även denytterligare.ökatillväxttaktenförväntasgenomförs,valuta

tillbidraförväntasGATTinom enUruguay-rundangenomfördanu
fallet.blivitskulle havadtillväxttakt änhögre annarssom

introduk-snabbareförförutsättningarskapartillväxtEkonomisk en
ledermiljövård. Deniinvesteringarökadeochtekniktion nyav

Erfaren-effektivt.användsenergiochmaterialtill meradärmed att
efterfråganstarkmedför såsamtidigtdenvisarhittills enattheterna
långsiktigasamladedenändamålför attmaterialochenergipå nya

negativ.bliroftaeffekten
Task Force-s.k.densedanårför någraEG-kommissionen gav

etableran-miljönförkonsekvensernabelysa avuppdragkommittén att
ökadedentillframkom attGruppenmarknaden.inredendet av

utsläppenmedföraförväntas attkan avintegrationenekonomiska
12-14respektive procent8-9blir2010kväveoxider ärochsvavel

påberorSkillnadenblivit fallet.haskullevadhögre än annarssom
ochprivatbilismenökningsnabbareochenergianvändning avhögre en

transporterna.
konse-samhällsekonomiskadenfrånuppgifternabasisVi har på av

bedöm-Enligt värberäkning.motsvarandegjortkvensutredningen en
bli i10 årefter attkväveoxidutsläppensvenskadening kommer
medjämförtmedlemskapvidhögre3-5 ettstorleksordningen procent

vidtarinteviförutsättsfallen att merabådautanförskap. Iiläget ett
Naturvårdsverketsigällervad prog-motåtgärder änlångtgående som

hamnarEES-altemativet1993. INaturvårdsverket2005förnos
friaheltformellt stårvialternativet där2 överutsläppen procentca

gradmätbariintedäremotpåverkas avSvavelutsläppenEGEU.från
reglerinförframtideniEUintesåvidatill EU,anknytningvalvärt av
isvavelhalten tungbegränsamöjligheterför våra attgränsersättersom

eldningsolja.
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Att vi redovisar lägre siffror för kväveoxider än Task Force-rap-
beror delsporten på kortare tidshorisont ochen dels på vi gjortatt

ganska optimistiska antaganden teknik kommeratt introduce-om ny att
i snabbare takt i fallras med högett tillväxt. Vi har också tagit hänsyn

till den snabbareatt tillväxten främst äger inom kunskaps- ochrum
kapitalintensiva näringsgrenar. Det är emellertid viktigt förståatt att
utsläppen i referensaltemativet utanförskap 10 år, enligt Natur-om
vårdsverkets bedömning, bara minskat med drygt 30 jämförtprocent
med 1980. Vad behövs är minskningsom med 80-90en detIprocent.
perspektivet innebär 3-5även ökningprocents de svenska utsläppenav

allvarligtett problem.
För perspektivatt på dessa siffror detär viktigt inse 60att att ca

den delprocent kvävenedfalletav över Sverigeav härstammarsom
från utsläpp kväveoxider och inte frånav ammoniak kommer från
källor i de nuvarande EU-ländema, utsläpp 30är gångervars störreca
än Sveriges. En liten förändring EU-ländernas utsläpp harav således

betydelsestörre både för och för Europa i övrigtoss än föränd-storen
ring de svenska utsläppen.av Möjligheterna för Sverige påverkaatt
EU:s avgasregler och krav på förbränningsanläggningar är istörst
medlemsalternativet.

Att åstadkomma ännu snabbare Övergång tillen bättre teknik kanär
dock bli svårt. Större delen kväveoxidutsläppen kommerav från
fordon olika slag, och vi blirav medlemmar hänvisade tillsom att
tillämpa gemenskapens gränsvärden. EGEU:s regler begränsar också
möjligheterna påverkaatt marknaden med ekonomiska styrmedel. EU-
ländema har fåraccepterat behållaatt principen tillverkarensom

föransvar hållbarhet,avgassystemens Sverige tvingades imen med-
lemsförhandlingarna överge sitt medsystem rabatterad försäljnings-
skatt för motorfordon i miljöklass

Task Force-rapporten redovisar inga siffror för koldioxid. Enligt
beräkningarvåra kan utsläppen efter 10 år medlem EU för-som av

väntas bli 5-8 miljoner högre vidton än utanförskap.ett Det motsvarar
ökning med 8-13en jämfört medprocent 1990 års utsläpp. I EES-

altemativet blir utsläppen 2-4 miljoner högreton iän utanförskap.ett
I blir det 4-6procent över 1990 års nivå. I samtliga fall förutsätts att
vi inte vidtar långtgående åtgärdermer deän redan beslutats ellersom
aviserats.

EU-ländernas koldioxidutsläpp är 40 gånger större än Sveriges.ca
En förändring EU:s utsläpp med 0.25av fårprocent inverkansamma
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10medutsläppensvenskadeförändring pro-klimatetpå avensom
antagit2000 ochtillutsläppenstabiliserasigåtagit enharEU attcent.

vidtagnahittillsmål. Dedettasyfte nåstrategi medövergripande att
därmed isigbefinnerEUtillräckliga.emellertid inteåtgärderna är
åtgärdervidtaförmåtthellerinteVi harSverige.situation somsamma

fall utgörnivå. I EU:s1990 årsutsläpp påhålla våraförmårsom
energikoldioxid-föreslagnadenStorbritanniens vägran accepteraatt

problemet.främstadetskatten
beslutetefter detförstuppdrag attñck sittForce-kommitténTask

sedanharmedlemsländernaochfattat,marknadeninreden varom
rekommendationerochrådframsyntadenotis somtagit fögadess om

Uruguay-runda,GATfzseffekternainteframförde. För att avgruppen
svenskteventuelltochmarknadeninre etttill denanslutningSveriges

rejälkrävsmiljöpåverkanökadiresulteraskalli enEUmedlemskap
utsträckningvilkenimiljöpolitiken. Frågan ärinomambitionshöjning

behövs ärhand äri förstaVadmöjligt. enpolitisktdetta är som
förkostnaderdeavgifterochskatteri formintemalisering avav

till.upphovverksamhetekonomiskolikamiljön gertyper avsom
effekternanegativadesignaltydliganvändarnafårDärigenom omen

stimulerasdeenergi och attanvändningökadmiljönför avav en
hushållning.tillmöjligheternautnyttjabättre

pessimistisk be-förunderlagförhållandenNågra en merager
intemaliseringFråganframgång.tillmöjligheternadömning enomav

gemenskapen närinomallmännaidiskuterats termerflera årunderhar
vitbokenpubliceradenyligenkommissionentrafiken. Dengällerdet av

tankarnafrågan,ocksåsysselsättning omtillväxt och tar menuppom
döma ännualltharkostnaderna attdeintemalisering externa avaven

medlemsländerna.i flertaletstödlitetmycket
kom-ochmiljöhandlingsprogrammetmellan femtejämförelseEn

idéernatydligt hur svårtvisar omvitbok förmissionens transporterna
fåreduktionsmål har attkvantitativaochbelastningsgränserkritiska

inomintressefinnsdetAtt etttransportdirektoratet.igenomslag
trañkensintemaliseringförmiljödirektoratetoch avparlamentet en

verkligenåtgärdersådanasåledes intebetyderkostnader attexterna
behövasskulle ärVadåren.deinom närmastevidtaskommer somatt

ländernaointresseradedeförflyttarpositionsförskjutning mestsomen
sig i dag.beñnnerprogressivadedärpositiondentill mest

bedömning åäroptimistiskförunderlagDet meraengersom
begränsasyfteiåtgärderdel attvidtagitharEUsidanandra att en
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miljöeffekterna från trafiken och den övriga energianvändningen. Det
gäller bl.a. bilavgaskrav, utsläppskrav på förbränningsanlägg-större
ningar och miniminivåer för beskattningen diesel och bensin. Detav
femte miljöhandlingsprogrammet visar på behovet långt-av en mera
gående miljöanpassning trañken.av

En optimistisk utgår således frånmera de politiskasyn förutsätt-att
ningarna kan förändras. EU:s vitbok tillväxt och sysselsättning kanom

teckenett på sådanvara omsvångning. Vitbokenen visar möjlig-på
heten skattereform där beskattningenav en energi och trafik ökar,av
medan skatten på arbete reduceras. Medlemsländema har betydandeen
frihet ensidigt införaatt skatter detta slag. Progressiva länderav som
Tyskland, Nederländerna och Danmark kan tänkas föregå med goda
exempel. Nederländerna och Danmark har infört koldioxidskat-t.ex.

ochter såväl Tyskland Nederländerna har nyligensom genomfört
bensinskattehöjningar. EFTA-ländemas inträde i EU skulle förbättra
förutsättningarna för radikal politik.en mera

Vad kan Sverige göra på handegen

Sverige kan göra del på hand i syfte minimeraen deegen att negativa
konsekvenserna för miljön snabbare tillväxt. Vi ska härav en någrage
exempel på åtgärder behöver vidtas inom trafik-som och energisek-

Dessatorema. åtgärder ocksåär nödvändiga för vår trovärdighet, om
vi vill Sverige skaatt kunna internationellt pådrivande.vara Utrymme
behöver också skapas för avveckling kärnkraften ien enlighet medav
1980 års beslut. Vad bl.a. behövs är:som

markant och stegvis real höjningen beskattningen- dieselav av
och bensin,

förändrig förmånsbeskattningenen bilarav så brukaren- åt-attav
minstone får förstå bränslekostnaden sin privata körning,av

höjning koldioxidskatten fören icke-energikrävandeav industri- till
den nivå gäller för hushåll, handelsom och samfärdsel,
införande koncessionprövning denav energiintensiva industrins- av
användning och bränslen,av

successiv höjning elskattenen så konsumenternaatt fårav- tydligen
signal ökad elförbrukningatt kommerom leda tillatt användning

kolkondenskraft alternativtav kommer minskaatt våra möjligheter
kraftatt exportera ersätter kolkondens i andrasom länder.
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alternativenDe tre

imedlemskapdvshuvudaltemativen,de ettjämföraVi skall trenu
utanför EU.heltalternativ vidär stårochEES-avtaletEU, ett

i EUMedlem

dramatiskingeninnebärBETA-ländermedutvidgning någraEn
Hurförskjuts någottyngdpunkten motförändring EU, norr.menav

i deställningstagandenapå storasikt berorutvecklasunionen på mera
fördjupavillvarandra deskolor stårmedlemsländerna. Två mot som-

behållahuvudsak villiFrankrike och desamarbetet t.ex. nuva-som
länderytterligare10 kanStorbritannien. Om årordning t.ex.rande

bli medlemmar.på väg attvara
förändringar. DenbetydandemedlemskapinnebärSverigeFör ett

ekonomiskadenochtill EUknytspolitiken närmareekonomiska
regelverkunionenspåverkaMöjligheternasnabbare.blirtillväxten att

andelSveriges rösteta-bliragerande större.medlemsländernasoch av
Fördelen4-5 %.emellertid litetblir attministerrådetlet i varaav

förslaggodaframvi förmårgradi påsåledes hög tamed hänger om
syfteiprogressiva länderandramedsamarbeteutvecklaoch näraett

kanmöjlighetutnyttja dennaaktivtAtttvehågsna.deövertygaatt mera
tillutsläppgälleroch detkemikalieområdet närinombetydelse bådefå

vissaiEESdock liksomi kanmedlemskap EUoch Ettluft vatten.
exempel.utveckla För-godamöjlighetervårabegränsa attavsenden

för motorfordonlmiljöklass äriskatterabatt ettbudet ex-mot en
EU-altemativet.restriktion iempel sådanpå en

effektvilken påsig fråganställanödvändigtocksåDet är att om
få.kanagerandesvensktaktivtmiljöförhållandena i Europa ettsom

kemikaliebegränsningsarbetetambitionsnivån inomhöjavi lyckasOm
tungmetal-användningenminskabetydelse förfådettakan attstor av

impor-minskar ocksåDärmedkemikalier i hela Europa.och andraler
Sverige.tillsådanamed varor ämnenten av

utfalletdirektiven äricke-varurelateradeBeträffande de mera
Å miljöhandlingsprogrammetfemteinnehållersidanosäkert. enena

Å andraområden.radlagstiftningen påskärpaambitionklar att en
subsidiaritetsprincipen efter Maa-betoningenstarkaresidan kan den av

direktiv.1305existerandeskärpadet svårarestricht komma göra attatt
viktigvattenkvalitetsnormer ärluft- ochfastställaPrincipen attom
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och Sveriges deltagande i EES har lett till tvingats införa sådanaatt
Frågan dockär hur mycket dessanormer. betyder i detnormer euro-

peiska miljöarbetet Normema oftaär mycket generöst och desatta
efterlevs bara delvis. Deras praktiska betydelse kanske är attmera

uttryck förett långsiktig målsättningvara en
Beträffande miniminormer för utsläpp från större punktkällor kan

betydelsen framgångsriktett svensktagerande förväntasav bli större.
Ett exempel på den saken skulle kunna vi lyckas övertygavara om en
kvalificerad majoritet påtaglig höja kravenatt på rening svavelav
ocheller kväveoxider från fasta förbränningsanläggningar eller om
tillsammans med andra lyckas skapa majoritet för långtgåendeen mera
avgaskrav.

Den snabbare tillväxten medför högre utsläpp ämnen kväve-av som
oxider, kolväten och koldioxid. För motverka de negativaatt effekter-

den snabbare tillväxten krävsna av långtgående åtgärder ideänmera
båda övriga alternativen. Som medlemmar får vi möjligheterstörre att
påverka EU:s politik, vilket vi framgångsrika,är kan leda tillom
minskade utsläpp från hela unionen.

EES-avtalet

Vi blir i EES-alternativet formellt beroende EGEU inom mångaav
områden. Vi kan dock utforma vår jordbrukspolitik relativt oberoende

EU och vi behöver inte formellaav skäl till EU:sav anpassa oss
skattepolitik. Vårt inflytande på EGEU blir förestörre än EES men
klart mindre än medlem gemenskapen. Närsom EU-kommissionenav
utarbetat förslag till åtgärder inom de områden täcks avtaletsom av
skall den dock anlita från EFTA-ländernaexperter på sättsamma som
den anlitar från medlemsländerna.experter

En svårighet i bedömningen i EES-alternativet fråganär vadom
händer med EES flera EFTA-ländersom men inte Sverigeom

blir medlemmar EU. En sådan utveckling leder förmodligenav till att
det blir försvårt Sverige tillsammans medatt Norge och Islandt.ex.
framstå med ministerrådet någorlunda jämbördigsom en Det kanpart.
innebära EU begäratt omprövning EES-avtalets institutionellaen av
bestämmelser, vilket kan leda till minskat inflytandeett för del.vår
Om däremot så samtligagott nuvarande EFT A-ländersom frånavstår

bli medlemmaratt EU, ökar givetvis förutsättningarnaav för att
vidmakthålla EES-avtalet.
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vidbliekonomiska utvecklingen förväntas änDen ettsvagare
Äveninträtt i EES.aldrig hademedlemskap snabbare änmen om

utformasnödvändigt såi EES-alternativet det skattesystemetär attatt
ekonomiskadennegativa för miljöndet motverkar de effekterna av

ensidigtSverigeförutsättningar förintegrationen. formellaDe att
ibättresin och avgiftspolitik sådant änutforma skatte- på sätt ärett

ökaEU-ländernaEU-alternativet. möjligheter påverkaVåra attatt
bliranvändningen ekonomiska styrmedel däremot sämre.av

Att utanförheltstå

initiativfaktum, avtalet kan påEES-avtalet sägasär ett avuppmennu
betänkandetVi ieller har ombettsde enskilda EFTA-länderna EU. att

EES-alternativet.möjligt för miljökonsekvensernalångt redogöraså av
medjämföra EES-falletredovisningsådanEtt ärsätt göra attatt enen

Jämförelsenvi aldrig inträdde i EES. ävensituation, därtänkt avser
10 sikt.i fall lägetdetta på årsca

frihandelsavtaletvi alltså behållerdetta alternativ tänkerI attoss
Till fördelarnautanför gemenskapen.i övrigt heltmed EG stårmen

EGEU:stillhänseende inte behöverhör vi i formelltatt anpassa oss
ekonomiska tillväxten blir lång-effekt denregelverk. En är attannan

framför kväveoxidermindre utsläpp allttillvilket leder avsammare,
medför andra sidan långsam-tillväxten åoch koldioxid. lägreDen ett

försannolikt mindretekniken och någotutbyte ett utrymmemare av
miljöinvesteringar.

i hafår finnautanförskap betyder vi i flestade frågorEtt attatt oss
inomsker EU. Dennamycket begränsat inflytande vadöverett som

insatserökadetillnackdel kan bara mindre del kompenseras aven
nordiskarespektive detförinom de regionala konventionernaramen

fullständigt frånavskurnaVi kommer dock intesamarbetet. vara
föreVi deltog redanmöjligheter påverka gemenskapens arbete.att

haförmodligentill iviss del kemikaliearbetet och kommerEES att
med iinte EUvissa förutsättningar till vi väljerdet även att varaom

förhållandenapåverkaeller del fall också tänkasEES. kanI en
dekommissionens ochinom alternativ iutvecklaEU att somgenom

goda före-framstårprogressiva medlemsländernas ögon sommera
bilder.
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Även vi säger EES-avtalet vi i högär grad beroendeom upp av
utvecklingen inom unionen, eftersom EU-länderna främstaär våra
handelspartners. Den geografiska närheten har också betydelse för de

Ävengränsöverskridande föroreningarna. inom för frihan-ettramen
delsavtal med EU detär nödvändigt konkurrensskäl i betydandeattav
utsträckning sig till förhållandena inom EU. Därtill kommeranpassa

vi förpliktigadeär iatt alla alternativen hänsyn tilltre GATT-att ta
avtalets allmänna regler tekniska handelshinder och kvantitativaom
importrestriktioner.

Vissa lärdomar kan dras från Schweiz, efter sitt nej till EESsom
försöker förhandla fram bilaterala avtal med viktigaEU på områden.
Schweiz har svårt få bra villkor och tvingasatt till ensidigen an-
passning till EU:s regelverk inom bl.a. bilavgasområdet.

Att heltstå utanför EU ingenutgör garanti för aktiv svensken
miljöpolitik. Om sådant alternativ leder tillett ekonomisk stagnation,
kan det blitvärtom svårt få ekonomisktatt och politisktutrymme
gehör för långtgående inhemska krav. fallI så minskar också förutsätt-
ningarna påverka det internationellaatt miljöarbetet föregåattgenom
med exempel.gott

Våra slutsatser

Miljötillståndet i Sverige inteär enbart avhängigt landets miljöpo-egen
litik. En rad de miljöproblem Sverige upplever beror påav gräns-
överskridande föroreningar. Därför miljöpolitikenär i omvärlden av
avgörande betydelse för den långsiktiga utvecklingen miljötillståndetav
i land.vårt Sverige måste aktivt samarbeta med andra länder i syfte

lösa internationellade miljöproblemen.att
Vår kommitté har huvuduppgift haft bedöma följandeattsom

frågor:

Hur påverkas Sveriges möjligheter självständigt utforma aktivatt- en
miljöpolitik i de olika alternativen

Hur påverkas miljötillståndet i de olika alternativen-
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miljöpolitik ochpåverka EU:smöjligheterVilka våraär att --
miljöproblemglobalaolikaimiljötillståndet Europadärmed samt

alternativenolikai de-

miljöpolitiksjälvständigEn

alternati-mellan deskillnadengenomgång treslutsats ärEn vår attav
Sverigesalltsåaspekten,förstagäller dendetrelativt liten närärven

infördaredanhävda våramiljöpolitik ochaktivdrivamöjligheter att en
omständigheterallafrågor undervissadelsberor påmiljökrav. Det att

handelsutbyte ochvi vårtdelsnationell nivå, påpåavgörs att genom
utvecklingen inom EU.beroenderedan starktärpå sättannat av

betydandeibestämmelserEU:sDärtill kommer att gemensamma
varjeharSlutligenminimiregler.karaktärenutsträckning har av

områdenmiljögarantins.k. pådenmöjlighet åberopamedlemsland att
regler gäller.harmoniseradedär

självständigföramöjligheternagällerdetSkillnaderna när att en
fast vidSverige stårförutsattjordbruksområdetpolitik små på attär

osäkerhetvisskemikalieområdet råderförhandlingspositioner. Påsina
för-övergångsperiodfyraårigaefter denhändervad somom som

handenvidoptimistisk tolkningtill. attfram Enhandlingarna lett ger
områden därkrav delika påsträngaSverige då förmått EU att anta

tolkning innebärpessimistiskligger efter. Ennärvarandeunionen för
litettvingas sänka kraven påSverige kanrisk för ettdet ñnns attatt

trafikområdetgäller energi- ochslutligenVadkemiskaantal preparat.
medtvingasSverigeinnebär medlemskap systemetatt enett ge upp

miljö-mellandifferenterieradmotorfordonförsäljningsskatt på ärsom
EES-altemativet elleribegränsning finns varken1 ochklass Denna

nationellövrigtavgifteroch iutanförskap. Skattervid är an-ett en
gelägenhet.

miljöniTillståndet

kantillväxtenekonomiskasnabbaredenVi tidigare konstaterathar att
tillEES-avtalet lederi miljön.negativt påverka tillståndetkomma att

frihandelsavtal.fortsatti Sverigeekonomisk tillväxtsnabbare än etten
samtligamedlemskap. Iytterligare vid tretendens förstärksDenna ett

effekternanegativadevidta åtgärderviktigtalternativ detär motatt
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fortsatt ekonomisk tillväxt. Detta särskiltär inomuppenbartav en
trafik- och energisektorema. Eftersom tillväxten förväntas bli särskilt
snabb vid medlemskap i blirEU detett nödvändigt vidtaatt mera
långtgående åtgärder i detta alternativ. börDet emellertid också

den ekonomiska tillväxtnoteras den inreatt marknaden förväntassom
upphov till inom EU kommer negativa miljöeffekter i Sverigeattge ge

och övriga Europa, inte motåtgärder vidtas. Detta gäller självfalletom
Sverige blir medlem eller inte.oavsett om

Att möjligheterna påverka miljöpolitikEU:satt är störst som
medlem innebär ingen garanti för framgång. förutsättningEn är att
Sverige utarbetar offensiv strategi för sitt inomagerande unionen.en
Det gäller dels allmänt utveckla goda förslagatt rent och näraett
samarbete med andra progressiva länder och dels föreslå specifikaatt
åtgärder kan neutralisera de ökade utsläpp blir följdensom som annars

förväntad snabbare tillväxt i medlemsskapsalternativet. Omav en
sådana förslag inte blir det nödvändigt för självaaccepteras gåattoss
före i syfte påverka de övriga medlemsländernaatt med vårt exempel.

Sveriges inflytande

EU särskilt viktigtär för miljön i Sverige eftersom del destoren av
luft-och vattenföroreningar påverkar vårt land kommer från med-som
lemsländerna. Dessutom sker huvuddelen varuhandelvår med EU.av
Av betydelse ocksåär vadstor kommer hända i Central- ochattsom
Östeuropa. EU:s agerande har betydelse det gällernär möjlig-stor
heterna miljöpolitikenpåverka i dessaatt länder och för de skallatt
kunna integreras i det övriga Europa.

Det sig självtsäger våra möjligheter påverka miljöpo-att EU:satt
litik är störst medlem. utanförskapEtt inga möjlighetersom attger
delta i beslutsprocess.EU:s EES-avtalet möjlighet deltaattger oss
med i kommissionens arbete,experter erbjuder inga egentligamen
möjligheter till svenskt deltagande i förhandlingarnaett miljö-om nya
regler. Vid medlemskap får vi däremotett delta fullt i arbete.EU:sut

Sverige emellertidär litet land, och vi kommer baraett fåatt ett
fåtal iröster EU:s ministerråd. innebärDet vi beroendeär välatt av
underbyggda förslag och måste söka bygga allianser med likasinnade
länder. Vi har kompetens inom miljöområdet vi undergören attsom
vissa förutsättningar kan inflytandestörre inom detta område vadän

följer vår röststyrka. Danmark och Nederländerna har visatsom av att
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inflytande på EU:smedlemsländer betydandekansmå utövaäven ett
miljöpolitik.

utvecklasökai alla alternativen viktigt vi fortsätterDet är atttre att
Möjligheternaandra länder. göragoda exempel kan påverka attsom

handel medomfattandeblir i utanförskap.detta Vårstörst ett om-
isjälvständighet dettaemellertid för ävenvärlden vårgränsersätter

i huvud-i detta avseendeEU-medlemskap innebäralternativ. EES och
Nederländerna harochbegränsningar. Tyskland, Danmarksak samma

miljö-nationellkan utveckladock visat medlem EUatt enman som av
bli förebild för andra.politik kansom en

rekommendationerNågra

vilka insatservill redovisa synpunkterAvslutningsvis några på som
påverkautsträckning skall kunna EU-Sverige i högrekrävs, någonom

miljöpolitik.länderna och EU:s
möjligt för svenskadetdet behövsVi göratt resurser somanser

förslag till agerandemyndigheter fram ärgemensamtatt ta som
verklighet i svensk. Störreeuropeiskförankrade i änsnarare enen

förbehöva i anspråki också över-dag kommerän attatt tasresurser
till olika EU-språk.bakgrundsdokumentsvenska förslag ochsätta

informa-behövas till seminarier, tillkommer därutöverResurser att
journa-svenska utländskatill utbildning ochtionsbroschyrer och av

fler till länder inommed andra EUlister. Vi också räknamåste resor
informella allianser.förslag och bygga Ii syfte förankra svenskaatt

EU-länder behövasyfte kan också svenska ambassader i fleradetta
de svenskamiljöpolitisk behöverförstärkas med kompetens. Vidare

inommiljöorganisationerna internationellt arbete Europa.ökat stöd för
innan vi eventuelltSverigeVi vill också framhålla betydelsen attav

prioritet i EES-arbetet.blir medlemmar miljöfrågorna högEUav ger
börVi frågor berör miljökrav övertasatt avvaroranser som

den arbetsgruppmiljögrupp inteoch hanterasEFTA:s somavsom nu
intresseorgani-ochtekniska handelshinder.sysslar med Allmänhetens

möjligaförverkasationernas insyn bör bli bättre. Sverige bör största
allaprincipen fortlöpande resultatenöppenhet och hävda deatt avom

särskiltinteEES-förhandlingar skall offentliga, såvida de genomvara
systematiskt ochregeringen börbeslut hemligstämplas. svenskaDen

intresseorganisationernatidigt stadium inhämta synpunkter frånpå ett
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förslag tillpå EES-regler. föreståendeDen översynen våranya av
särlösningar för kemikalier och bekämpningsmedel får inte resultera
i sänkta skyddsnivåer.

Större tyngd åt samarbetet med EU

Sveriges internationella miljöarbete fåmåste sådan inriktning atten
kontakterna med fårEU tyngd.större Det bedömningvårär detatt
kommer bli för berördasvårt departement,att verk och organisationer

Ävenklara dessa uppgifter inomatt för oförändrade anslag.ramen
efter omprövningar kan så mycket 20 miljoner kronor årsom per
behöva föravsättas dessa ändamål. Jämfört med kostnaderna för en

miljöpolitiksämre detta självfalletär litet belopp. Kostnadenett är
också liten i jämförelse med den svenska medlemsavgiften till EU.
Kostnaden bör bli ungefär storleksordning i EES-fallet, ochav samma

i alternativäven där vi väljer helt utanförett stå ñnnsEU detatt
anledning förstärka för internationelltatt arbete inrikt-medresurserna
ning EU.mot

Det emellertid inteär bara spörsmål också i högett utanom pengar
grad fråga hur används och vad Sverige egentligenen om resurserna
vill Sverigeuppnå. behöver genomtänkt och samordnad strategi fören
sitt agerande inom för EES respektive EU. viktigtDet är attramen
alla berörda departement och sektorsmyndigheter medverkar till
utvecklingen sådan strategi. Arbetet bör inledas Detav snarast.en
finns i detta avseende ingen anledning invänta den kommandeatt
folkomröstningen. EU viktig delutgör vår omvärld oavsetten av om
Sverige medlem,är deltar i EES eller väljer utanför.ståatt
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Särskilt yttrande ledamotenav

ÅhnbergAnnika

Jag delar de uppfattningar kommer till uttryck i kapitel 18. Undersom
utredningens gång har jag i flera fall haft uppfattning änen annan
majoriteten vad borde och hur. Genom detta särskildatasom som upp
yttrande vill jag markera jag fortfarande utredningen hadeatt attanser
kunnat konstruktivt bidrag till diskussionen kringett Sverigesge mer
förhållande till EU dessa aspekter.att tagenom upp

Såväl tid har varit knappa för utredningen ochsom pengar resurser
det huvudsakligaär skälet till begränsningar arbetet. hadeDetav

krävts kraftigt ökade för skulle kunna alla deatt taresurser upp
aspekter, jag här berör, jag omprioriteringar i vissattsom men menar

kundemån ha gjorts.

Tillväxt, bra eller dåligt för miljön

Utredningen understryker det osäkra i beräkna dels hur till-att stor
kommerväxten bli med olika alternativ närmande till delsatt EU,av

Ändåhur effekter miljön tillväxten kommerpåstora upphov till.att ge
siffror leder tanken till enkla och tydligapresenteras sambandattsom

ñnns.
kapitelI konstateras långt ifrån hållbartre står utvecklingatt en

i Sverige, Europa och världen i övrigt. ekonomiska tillväxtDen som
skapade och skapades industrialismen baserades ökandepå ett uttagav

ändliga råvaror, förbrukats och upphov till växandeav gettsom
mängder obrukbart avfall. dettaAv faktum kan varken dras slutsatsen

framtida tillväxt måsteatt sådan eller utebliven tillväxt harattvara
positiva effekter miljön.på

Däremot bör slutsatsen bli tillväxten måste genomgåatt stora
kvalitativa förändringar. välfärdDen byggts i de industrialise-som upp
rade länderna, konsekvens tillväxten, hotas i dag dennasom en av av
tillväxt. Miljö och utveckling kan inte det förtematsepareras, var
FN:s miljökonferens i Rio-de-Janeiro 1992.stora Arbetslösheten är ett
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beaktautveckling iproblemen. All Europa måstede akutastörstaav
tillväxtsysselsättning Vi behövermeningsfull skapas.att somen

Problemet denmiljön negativt.inte påverkar ärskapar jobb, attmen
effekterhar negativa påtillväxtgamla Dengör tvärtom:sortens

arbetstillfällen.miljön, inte längre särskiltskapar många nyamen
intedärav följerinte ökas tillväxt,sysselsättningen kan utan men

inomsysselsättning. sysselsättningentillall tillväxt upphovatt ger ny
minska. Framtiden bådefortsätta närindustriproduktion kommer att att

utvecklingen finns isocialadet gäller miljön och den sortsen ny
personliga valolika nivåer.Dit vi åtgärder Våratillväxt. pånår genom

politiken. internationellanationellaviktiga, liksom den Detär sam-
betydelse.olika mycketarbetet områdenpå är storav

till sökadel sinaUtredningen borde ha använt attresurseraven
denEU Vilka uttryckFinns tillväxten ifrågan: denpå tarnyasvar

krafterEuropa Vilka bromsarnäringsliv dominerarsig Vilken typ av
Sverigebefrämjar denframtidsinriktade utvecklingen Vilka Kanden

till ståndpositiv utveckling kommerpåverka i någon mån att en
utvecklingenbådeanalys granska påsådan måsteI gemen-manen

för sig.skapsnivå och i medlemsländerna var

ÖsteuropaUtvecklingen i Central- och

Östeuropa ofullständigt svepande.ochKapitlet Central- och ärom
avgörande betydelseutvecklingen i länderMed tanke dessa ärpå att av

utredningensbetydligtmiljöutvecklingen i bordeför Europa mer av
utvecklingen där och den roll påtill analyseraanvänts attresurser -

insatseroch spelar. behovetoch spelat HurEUgott ont avsersom-
i kränkraftverk ochakuta Säkerhetut Vilka åtgärder är mest av-

kärnkraften tvekan dit.veckling hör utanav
hot-utvecklingstendenser ochbåde hoppfullañnns detInom EU

Östs vikt, kommerfulla. integration med Västeuropa störstaär menav
textilStål, ochomstruktureringar i EU-länderna.leda till behovatt av

EUdrastiskt kommer påverkas. Kommerjordbruk näringar,är attsom
miljöproblemprotektionismen Vilkaorka sig elleröppnaatt segrar
EUimport från länder tillrespektive ökad dessa Denlöser gerger en

innebärmiljöförbättring,bland tillanvändaatt annat menresurser
miljöskydd.anläggningar tillräckligtproduktion sker iockså utanatt

miljöanpassningförenas med godintegrationen bästkanHur
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ÖsteuropaDen låga betydelse Central- och tillmäts i utred-som
ningen bekräftar vetskapen fallit inte lett tillatt ännuattom muren
insikt konsekvenserna detta. Vi ihar chansenVästeuropa attom av nu
påverka miljöutvecklingen i kommer viöst, den kanHuratt ta
Sverige bäst bidra till vi inte missar chansen Genom utanförskap,att
EES-avtal eller medlemskap

Makt och motmakt

Hur maktstrukturema i EUutser
Utredningens arbete har begränsats till bedöma länders inflytan-att

de i EU, länder inte alltidär homogena maktcentrum. Före-men
tagskoncemer maktfaktorerår sträcker sig nationsgränser.översom
Hur starkt deras inflytandeär Vad betyder det miljöområdetpå Hur
starka banden mellan den politiskaär nivån och det hemmabaserade
näringslivet i de olika medlemsländerna

Inte heller har utredningen försökt analysera parlamentet utifrån
Ändånågon aspekt den ländervisa indelningen.än parlamen-ärannan

inte alls byggt ländernapå partiernatet på nationsgränsema.överutan
Har detta spelat roll förnågon parlamentets agerande Finns det

skillnaderavgörande mellan de politiska blocken i miljöfrågor Hur
har parlamentet lyckats hävda sitt inflytande i miljöfrågor Vi talar
ofta det demokratiska underskottet i EU och parlamen-attom avser

saknar beslutsrätt det denpå svenska riksdagentet sätt har. Mensom
EU-parlamentet lyckas ofta få gehör för sina tilläggsförslag, medan
riksdagen sällan lyckas några förändringar i regeringens förslag.göra

Ett tänkbart sätt söka den här frågor,på hadeatt typensvar av
varit analysera några direktiv miljöområdet. bedömsatt på Några som

viktiga framsteg i gemenskapens miljöskydd och någrasom som
bedöms misslyckade miljösynpunkt. Varifrån kom ursprungli-som ur

förslaget Vilka drev på Vilka krafter bromsade Gjorde parla-gen
tillägg Vilka koalitioner fanns i ministerrådetmentet

Ett sådant arbetssätt hade tillfört den svenska debatten moment,
saknas och ökat insikten hur utvecklingen i gemenskapensom nu om

sker.
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Domstolens roll

På motsvarande borde viktiga miljödomar ha analyserats. Vad kansätt
dra för slutsats domstolens agerande miljöintres-Hävdar denman av

eller faller undanden debatten ofta olikaI används domar påset ett
missvisande beroende den bristfälliga analysensätt, på dem.av

Utrymmet för nationell miljöpolitik inom regelverket

Utredningen definierar direktiv baserade artikel 100A,på total-som
harmoniserade och direktiv baserade artikel 130S minimidirek-på som
tiv. länder inte tillåtsMen ha regler avviker från direktivatt ettsom
baserat artikel 100A betyder inte det harmoniserat.på totaltäratt
Direktivet kan inom sig mycket väl skilda för olikaåtagandenrymma
länder. Utredningen borde ha analyserat hur vanligt detta är närpass
det gäller regler har effekt miljön. viktigtpå Det ocksåär att vetasom

vilket håll utvecklingen Enligt bedömare blir det alltgår. många
vanligare direktiven innehåller för nationell självständig-att utrymme
het med högre ambitioner befrämjadet gäller regler föräven när att
den inre marknaden.

Skillnaden mellan EES-avtal och medlemsskap

Skillnaden mellan dessa alternativ, vad gäller möjligheten påverkaatt
undervärderasEU, i utredningen. hänger med analy-Det attsamman

Sveriges möjligheter påverka tillhög grad koncentreras deattsen av
enklast mätbara för inflytande,uttrycken antal parlamentsledamöter,
röstetal i ministerrådet och liknande. Medan hela den dynamik ettsom

samarbete därutöver undervärderas. Redan utfalletnära rymmer av
medlemsförhandlingarna visar finns betydligt viljadet störreatt atten
tillmötesgå särskilda från Sverige från Sverigekrav medlem änsom

avtalsslutande i EES. Medan EES-avtalet medgav övergångs-partsom
period och omförhandling i syfte ñnns ikomma med-såöverens,att
lemsförhandlingama betydligt klarare utfästelse från sidaEU:s atten

det regelverket till svensk nivå, nivådär dennaanpassa gemensamma
högre.är

iTrögheten EES-avtalet undervärderas också. deAv många nya,
förändrade,eller regler antagit halvårsskiftet 1991,EU änsom senare
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har ingen tillförts EES-avtalet. och intresseorganisatio-Allmänhetens
möjlighet till insyn och inflytande också mycket be-ärnernas mer

gränsade inom EES.

Den svenska implementeringen EES-avtaletav

Det Sveriges och EFTA-ländemas inställning i EES-förhandlingar-var
de redan sin befintliga lagstiftning levde till de kravattna genom upp

finns miljöområdet ipå AnpassningenEU:s regelverk. därförsom var
fonnsak. En analys innehållet i direktivberördaen mer noggrann av

och regelverk visar det inte alltid EU-reglema talar inteså.äratt
enbart hur land ska bete sig, också vilka mål skaett utanom om som

finnsuppnås. Där krav aktivt handlande från ansvarigapå myndigheter
för dessa mål. finnsnå Där också tydligt enskildeuttalat denatt att
medborgaren ska kunna hävda sin till miljö, vidgod juridiskrätt en
prövning, med hjälp lagar och regler. Ansvariga myndigheter skaav
kunna ställas till svars.

Sverige inte alltid tilllever dessa krav. det finnsAtt EU-upp
länder, inte heller det, klent försvar. Sverige villgör är Omettsom

pådrivande i miljöarbetet inom ellerEU EES, borde korrektsåvara en
implementering självklar. bristfälligEn anpassning drarvara ner
trovärdigheten.

Utredningen borde ha analyserat det vilket Sverige tagit insätt, på
EES-avtalets miljödelar, i det svenska regelverket. Utredningen kunde
efter sådan ha rekommenderatanalys förändringar i sättet atten
anpassa.

Miljöpolitiken i EU-ländema

Kapitlet EU-ländernas miljöpolitik prioriteringar ofullstän-och ärom
digt. förståFör bristerna kan sig in i motsvarandetänka sättatt man

analysera svensk miljöpolitik. Vi skulle tycka något såatt attnog en
fullständig bildnär hade krävt regeringsföreträdaresåvälatt som

opposition tillfrågats, myndigheter Naturvårdsverket tillfrågats,att som
miljöorganisationer fått sig och forskningsinstiutioner till-att yttra att

frågats. Resultatet blivithar missvisande. ingetSlutsatsen landatt
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fel. högtviktiga uppenbart Detförsurningsfrågor ärär enanser som
prioriterad miljöfråga i flera länder.

implementeringEU-ländemasanalysEn avavmer noggrann
bristerbeträffande vilka kvarstårbehövs. Bådegemenskapsregler som

haft igemenskapsreglerna devilka positiva effekteroch beträffande
olika länderna.

och delaktighetMöjligheter till insyn

möjligheter tillmiljöorganisationernasKapitlet allmänhetens ochom
behövtshadetillräckligt genomarbetat. Härinsyn inte hellerär en

Utredningen borde hai EU-länderna.fungeraranalys hur detav
miljömedvet-länder,såväl eller degranskat något några ansesav som

söktharicke miljömedvetna. Hureller denågranågot manavna som
delaktig-till insyn ochoch organisationerstillgodose allmänhetens rätt

insynenförbättrat försämrat Hurhet i ellermedlemsskapet EUHar
tillställa det landetutnyttjas möjligheten attatt genomsvarsegna

Är organsiera-ellerkommissionen enskilda människor,detklaga hos
exempel läramöjligheten Finns det godaintressen utnyttjarde attsom

länderDanmark Hollandundvikas Såväl ärmisstag kan somav, som
samarbetetgällerambitioner dethar uttalat höga göranär attsom
hade variterfarenheterna därstudiumtillgängligt och närmareett av

i Sverige.värde för debattvårav

Ekonomiska analyser

ekonomiskavilkahåll i utredningen påståendenfinns olikaDet på om
medlemsskapKostnader förrelation får.effekter de olika valen av

vilka kostnaderoch slutsatser drasbelastar statsbudgeten somom
beräkningar hakompensation. Rimligen bordened,skärasmåste som

inte idessaaltemativens kostnadergjorts båda andrade även omav
i hög grad bekostatMiljöskyddförsta hand belastar statsbudgeten. är

möj-varför beräkningföretag och konsumenterkommuner, avenav
altemati-vidmiljöskyddskostnaderför bära högaligheterna dessa att

gjorts.utanförskap borde haEES-avtal ochven
statsbudgeten,utgifter ineddragningar andraSlutsatser vilka avom

utredningen dra. långinte Enmedlemsavgiften föranleder, kansom
förväntas,intäktsökningar kanin,faktorer spelar hurrad stora som
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förändring räntanlitentämligenligga. Enkommerhur avräntorna att
med-belopplikamedstatsbudgeteniutgifterna storapåverkar som

nedskärningväljariksdagregering och attlemsavgiften. Kommer
osäkerheter gör attdessaupplåning Allaökadocheller fortsatt

draskommerösteuropabiståndet attpåståendentvärsäkra att t.ex.om
oseriösa.sigmedlemsskap, ytterstvid terett somner

omöjlighet.kommitténförelagtsuppgift,denEgentligen är ensom
olikadekonsekvensanalysfullständiginte göragår avDet att en

möjlig-i sigAlternativenmiljöeffekter.handlingsalternativens rymmer
hanteras.dehurbeorende påmiljön,effekter påskildatill vittheter

på-ochfaktorerandra attradlångkommer processerDessutom en
miljön.verka

detoförutsebar göralltidframtiden ärsjälvklarhetDenna att --
konsekvensernaförutseförsökaangelägetmindrenaturligtvis inte att

i minnethållanödvändigtdet däremot attalternativ. Den görolikaav
spekulation därmåttalltidframtidsbedömningar stortett avrymmeratt

frånutgårdeslutsatserskildatill atttrotskommerbedömareolika
analysmaterial.samma

granskavaritÄven handi förstauppgift attutredningensom
ellerEES-deltagandeutanförskap,Sverigesmiljökonsekvenser av

sammanhang.störrehadettaborde etti så sattsmedlemsskap EU,
tillmöjligheternaEuropa Vilka ärförmiljöhotenVilka de störstaär

utvecklingpositiven
gåvi kommer moti är attutveckling EuropaallförAvgörande om

gåkommerutvecklingen attellerstabilitet,ochfredperiod omaven
Utveck-krig.miljöförstörandeIngenting såärriktning.i sommotsatt

integrationenochövrigtiöstblocketfornadetochi Rysslandlingen
betydelse.Östeuropa ärmed Västeuropa storochCentral- avav

tättbefolkade Euro-i detkärnkraftsolycka någonstanseventuellEn-
Pa,

ellermiljöpositiviinnovationeruppfinningar ellerrevolutionerande-
riktning,negativ

fårskeenden,exempelutvecklingen, ärekonomiska somden-
miljön.förbetydelseavgörande

använtsutredningensmycketallt förperspektivet hardet resurserI av
alltochregelverkoch EU:sSverigesmellanjämförelserstatiskatill

Sverigeshurbedömaochmiljöfarornablandprioriteralitet tillför att
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insatser kan bli konstruktiva: medlemsskapmest i EU, EES-genom
avtal eller stå utanför.attgenom
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yttrandeSärskilt expertenav

WesterlundStaffan

tillförhållandeomfattande ivarit mycketharUtredningsuppdraget
återspeglarbetänkandetframlagdaoch dettid ochtilldelad resurser

nöd-Medarbete.kritisktdelarbetydandeoch iomfattandeockså ett
faktasam-gjordatidigareutgjortsfrämstunderlagetvändighet har av

gransk-källkritiskförfunnitsinteTid haroch analyser.manställningar
faktauppfattningutredningensdärföråterspeglarBetänkandetning. om

inte harunderlagsmaterialetfel iSådanasammanhang.och som
i be-Vadbetänkandet. sägsiföljt meddärförharupptäckts, som

faktaredovisningsjälvständig utanintebör alltsåtänkandet som enses
utredningensförunderlagetredovisninguteslutande egnaavensom

ställningstaganden.analyser och
konsekvenserfrågorväsentliga ettsamtligaprincip avI är ommer

rättsverkanindirektochdirekttillkoppladeEGEU-medlemskap av
miljörättsveten-nivåer.nationella FrånEGEU-nivå ochrättsregler på

förhållandenföljandesärskilt tvådärförbörexpertsynpunktskaplig
påpekas.

sådanagrundatmestadels påfrågormångaKapitel 18 analyserar men
vanligenkapitel utgör.tidigarerespektiveanalyserbit-för-bit som

EGEU-medlemslandSverigeIzandlingsmöjligheter för ettMånga som
tydligare änbörbildenkompletteradå lätt bort. Förkommer att man

följande.utvisar förståbetänkandetvad
och deproduktreglermedhörde problemMånga sammansomav

detl00a hartillkopplassärskilt defyra friheterna art gemen-som
handlingsutrymme,utvecklingsbartallt finnsdet somettsamt att trots

subsidiari-återspeglingslagsi realitetenvad ärgrundas på ett avsom
land.respektiveimiljökvalitetengällervadnämligentetstänkandet,

ilandetdetför justintresseprimärtdelskvaliteterSådana är ettav
förbasmiljölagstiftningnationellkräverdelsfråga, något somsom

krävermedlemsländernahänseendenvissaEGEU istyrningen. Att av
förutsättningar-inteändrarminimikvalitet,vissupprätthållerdeatt en
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för påståendet varje land i principatt rätt sinna värnaattges en egen
miljö. korthetI reflekteras detta dels i miljögarantin dessmed eventu-
ella begränsningar, dels i artiklarna l30r-t i deras helhet. Därtill
återspeglas det delvis i 36.art

Den sistnämnda förär sådana frågorcentrum bl.a återspeglassom
i den s.k Cassis de Dijon-principen. Denna princip, sedd isolerad, är
emellertid i sin mindre stel vadän hävdar,tur många vilket dock inte
kan behandlas här.närmare

Ovanstående kan också beskrivas grundläget med-äratt attsom
lemsstatema är harsuveräna avtalat bort vissa kompetenser tillmen
gemenskapenunionen. Avtalen främstär Romtraktaten med alla
ändringar och tillägg Maastrichtavtalet. Somt.o.m betänkandet visar
är EG-domstolen den högsta uttolkaren härav. Om domstolen tolkar
avtalet på sätt samtliga medlemsstaternaett ogillar, kan de ändrasom
i avtalet och detpå domstolensättet grund för kommandege en annan
dömande.

Av ovanstående följer respektive land villatt sin miljövärnasom
kan och bör pröva exakt alla slags åtgärder och kombinationer därav,

inte fångas in innehållet i traktaten eller andra EGEU-regler.som av
Vad gäller sådan miljöreglering riktas in miljökvalitetpå harsom
utvecklingen EGEU-rätten, vad spelet mellan medlemsländerav avser
och EGEU, knapptännu inletts.

Detta betyder i sin antagandentur viss tilltänktatt attom en na-
tionell åtgärd skulle strida EGEU-regler vanligenmot måste prövas
lcritiskt. Detta gäller i princip även totalharmoniserade regler för
produkter, förutsatt åtgärder i fråga inteatt direktär stridande där-

Exempelvis kan varjeemot. land utveckla regler sådana modellerav
finns i 5 § miljöskyddslagen, 5 § lagen kemiskasom produkter,om

6 § 1 stycket miljöskyddslagen, 3 kap 3 och 4 vattenlagen lsamt
och 20 §§ naturvårdslagen.

innebärDetta i sin under den viktiga förutsättningentur att, obs
Sverige allvarligt eftersträvaratt utnyttja möjligheternaatt maxime-att
sitt miljöskydd vidäven EGEU-medlemskap, detra ett mesta av

miljönackdelarna följer produktregler grundade lOOapå kansom artav
undvikas. Om däremot den nämnda förutsättningen brister, blir miljö-
nackdelarna mycket stora.

Detta leder till det andra förhållandet inte kan förbigås vidsom en
konsekvensbedömning rörande EGEU-medlemskap miljöper-ettur
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miljökonsekvensbeskrivningriktig meninteBetänkandet ärspektiv. en
hörkonsekvensanalys attgodTillsådan.har många moment enenav

betydelsenochosäkerheterdiskuteraredovisa ochmöjligtlångtså
därav.

subsidiaritetsprincipen påomtolkaväljerEU-länderantal attOm ett
miljökvalitetbestämmelserutfärdaskainteEGEU omdet sättet, att

analysergjordaSverigeihittillssamtligaprincipikollapsarländerna,i
län-kandåTyEGEU-medlemskap.miljökonsekvensema ettavav

påtvingaskandesamtidigtmiljö,dålighafrihet somderna attges
skräcksce-Detta ärfrihetemasfyrai deoch namn.transporter varor

följande,scenario äralternativtmiljösynpunkt. Ettfrånnariot sett
punkter.bestående treav

nämndadetsubsidiaritetsprincipen på nyssuppfattar inteEGEU
uppfattningen.signalerartillfälletförländervissatrotssättet att

dessaEGEU-regler, närefterhittillssig bättre änSverige rättar2.
grundvat-Vattenkvalitet,gällerdetnärsvenska somdeänsträngareär

enligttillståndsprövningarmiljökonsekvensbeskrivningar,tenskydd,
regler,deunderstigernärvarandeför sommiljöskyddslagen somm.m

januari1genomförthaskaegentligenSverigeEES-avtaletenligt
1994.

skyddarättsliga attdet utrymmet egenfulltutnyttjarSverige ut
tidigare.nämndejagmiljö som

nackdelarna etttillsammans ärförutsättningar avdessaUnder tre
regelsystemetkonsekvensernagällervadEGEU-medlemskap av

fördelar.finnsdär ävenochmåttliga

Ytterligaretydligt.redovisasmåsteanalysenikänslighetDenna
ochtids-alternativolikatillknutna avsomkänslighetsfaktorer är

kanEGEUingående.behandlas somkunnatinteutrymmesskäl mer
ocksåpådrivare utaninte bara enbetänkandetframgår envaraav

börjanfrånluftföroreningarlångvägaKonventionenbroms. om
ECEEGinte utantillkomförsurning genomjustinriktad på genom
med-starkmycketunderEuropaförkommissionekonomiskaFN:s

miljökonsekvensbeskriv-EsbokonventionenSverige.verkan omav
ocksåverkningar ärgränsöverskridande enmedprojektförningar

utanförtillkommitÖstersjökonvention harheltECE-konvention. En ny
konventionbakomliggerEGEU ominteEuroparådet enEG-arbetet.

jag ännusåvittharavfall vetBaselkonventionenmiljöskadestånd. om
EGEU.ratiñceratsinte av
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Tillsammans dettautgör exempel internationelltpå miljöarbete som
fortsättningsvisäven kommer pågå vid sidanatt eller utöver,av,

EGEU där alltigenomett landsuveränt kan verka fritt. Härtill kom-
konsekvenserna GATT syftar tillmer liberaliseringav världs-som av

handeln de inteännu överblickbarasamt vårldskonsekvensema Rio-av
konferensen. Mycket sker, mycket har skett och mycket kommer att
ske utanför EGEU.

Jag nämner dessa förhållanden för visa det inteatt medatt ettens
begränsat tioårsperspektiv möjligtär hävda det finnsatt att över-en
vägande sannolikhet för något enda de scenarios, kapitel 18av som
diskuterar. Men flertalet, kanske samtliga, har ellerstörre mindreen
grad rimlighet för sig. Antalet rimliga scenariosav ökar dock mycket
snabbt när beaktar möjliga alternativ exemplifierademan med de
internationella samverkansformer och konventioner jag nämnt.nyss



311Bilaga ]199417SOU

@

Kommittédirektiv @läl
fi

1993:13Dir.

Sverigeformiljökonsekvenserna avUtredning av
inte-västeuropeiskadeltagande i denförformerolika

grationen

1993:13Dir.

1993-02-04regeringssammanträdeBeslut vid

statsrådet Johansson,naturresursdepartemcntet,Miljö- ochChefen för
anför.

förslagMitt
miljökonse-belysauppdragmedtillkallas attkommittéföreslårJag att en

ståattkonsekvensernaEGEUi avmedlemskapvid resp.kvenserna ett
sådant samarbete.utanför ett

Bakgrund
storafyraregeringen1991oktober4denregeringsförklaringen angavI
dessaMiljön1990-talet. ärmitten avfram enpolitiken motföruppgifter av

ochlångsiktigformauppgiften äroch attpolitik enregeringensigrundpelare
levandeluft ochfrisk vatten,med rentsamhälleutvecklinghållbar ettmot

vidare1992 attoktoberden 6regeringsförklaringen angesIoch skogar.sjöar
miljö-störrebeslutvarjeföreredovisas gerskall sommiljökonsekvenserna
prop.budgetpropositionårsockså 1992iredovisaspåverkan. Detta

15.bil.199192:100
ansökanSverigesregeringendåvarandeöverlämnade denjuli 19911Den

inled-Förhandlingarbetetgemenskaperna.europeiskai demedlemskapom
tillfälleskall att tamedborgarna gesAvsikten är1993.februari attden 1des

år 1994. Det ärfolkomröstning ange-iförhandlingsresultatettillställning en
informationallsidigfår ochgod omdennainförmedborgarna enläget att

medlemskap.betydelsen ettav
skersamarbetetvästeuropeiskadetideltagandesvensktOavsett ettom

svensktEES-avtal, utanellerEGEU ettimedlemskap genomettgenom ochmiljöpolitikensvenskaför denförutsättningarnakommermedlemskap,
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för möjligheterna begränsa miljöproblemenatt påverkas. Detatt därförär
angeläget miljökonsekvensernaatt svenskt närmande tillett EG blirav nogaklarlagda.

En kommitté bör därför tillkallas med uppdrag belysa sådanaatt konse-
kvenser vid medlemskapett i EGEU konsekvenserna ståresp. att utan-av
för sådantett samarbete.

Regeringen har den 28 januari 1993 denna dag beslutatresp. att genom-föra motsvarande konsekvensanalyser såvitt samhällsekonomin i vidavser
bemärkelse utrikes- och säkerhetspolitikresp. överlåtelse beslutsbe-samt av
fogenheter och tillämpningar subsidiaritetsprincipen, den s.k.av närhets-
principen.

Avsikten ocksåär regeringenatt föredragning chefen för Socialde-av-
partementet skall fatta beslut genomförande konsekvensanalysom- av en
såvitt välfärd och jämställdhet.avser Ytterligare konsekvensutredningar kan
komma beslutasatt De olika konsekvensutredningarnasenare. bör samar-
beta uppläggningen arbetet.om av

Uppdraget

Mot ovanstående bakgrund detär angeläget göraatt systematisk be-en
skrivning de miljökonsekvenserav kan uppkomma till följd Sverigessom av
närmande till EGEU. Beskrivningen bör alternativen Sverige blirattavse
medlem står utanför EG. Bedömningenresp. miljökonsekvenserna bör iav
princip omfatta följande.

En utgångspunkt bör kort redovisaatt miljösituationenvara i landet idag
och hur den påverkas åtgärder i Sverige i omgivandeav länder.resp.

Även översiktlig redovisning miljösituationenen i EG och hur Sverigeav
påverkas den bör göras. Underlag finnsav bl.a. i EG-kommissionens rap-

Environmentport and the Internal Market 1992 och utredningen Sveri-
Internationella Miljösamarbeteges SOU 1990:88.

Sverige bedriver idag omfattande internationelltett arbete för bidraatt
till lösningar både nationella och internationellaav miljöproblem. En över-
siktlig redovisning Sveriges möjligheter till internationelltav miljösamarbete
vid de olika alternativen för närmande till EG bör därför ingå i redovis-
ningen. Likaså bör förutsättningarna uppnåatt verkningsfulltett miljösam-
arbete i olika internationella fora belysas.

Sambandet mellan ekonomi och ekologi hur den ekonomiska utveck--lingen påverkar miljötillståndet åberor sidan på ekonomisk tillväxtattena-
och ökat varuutbyte leder till Ökad omsättningen ochnaturresurserav
energi, vilket resulterar i miljöpåverkan. åMen andra sidan skapar en gynn-

samhällsekonomisksam utveckling för investeringarutrymme i teknikny
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miljöpolitik.ambitiösföramöjligheternaförbättraroch att en
skillinnebäraEG kantillnärmandesvensktförbåda alternativenDe ett

börKommitténinvcsteringsklimatekonomisk tillväxt,nader vad m.m.avser
svenskadenförförutsättningarnapåverkasådana skillnader kanhurbelysa

Härvid börmiljötillståndet.dettaredovisa effektermiljöpolitiken och av
samhällsekono-denanalyserarkommittésamråd med densärskilt ske som

hållbarför ut-Förutsättningarnabemärkelse.i vidutvecklingenmiska en
skall klarläggas.veckling

EG börtillnärmandesvensktformernavid de olika ettMiljöeffekterna av
områden: handel,följandeinomutvecklingförväntadberoenderedovisas

markanvänd-kemikalier,användningenenergi,jordbruk, avtransporter,
få delMöjlighetenhushållning attmedbebyggelse och naturresurser.ning,
bety-denliksombelysas,börmedlemskapvidstrukturfonderEG:s ettav

koncentrerasarbetetviktigtDetSverige. är attfå miljön ifördelse de kan
uppstå beroendeförväntasskillnader kanområdensådana där avtill stora

handel ochFrågan ökadeller inte.EGEUimedlemblirSverige omom
bl.a.konsekvensbeskrivningenviktig roll imåste intaökade transporter en

frågan.iundersökningartidigareEGzsbakgrundmot av
anpassningförutsättermedlemskapsvensktSåväl EES-avtalet ett ensom

lagstiftningsområden,Vissaregelsystem.EG:stilllagstiftningsvenskav
får SverigeSamtidigtEGEU-medlemskap.vidnaturvård, tillkommert.ex.

möjlighetDennaregelsystem.EG:sutformningenpåverkamöjlighet att av
EG-medlemskap.vidblir avsevärt större ett

påverkamöjligheterSveriges attuppmärksammasärskiltbörAnalysen
politikmiljöområdet EG:shandlande samtoch medlemsstatersdessEG:s

utanförskap. IÖsteuropa område medlemskapviddetta resp.gentemot
utvidgningenföreslagnaockså deninnebörden avbörsammanhangdetta av
analyseras.Maastrichtfördragetenligtkompetensenden gemensamma

ikraftträ-EES-avtaletseftermiljöpolitiksvenskförberoendeGraden av
konsekvensbeskrivningen.ibelysasbörEG-medlemskapviddande resp.

idagredangällerbegränsningartill de genomDärvid bör hänsyn tas som
avtal.internationellaandra

knytautredningsarbetetsamladetill detidag beslutatharRegeringen att
politiskaförföreträdaremedreferensgruppparlamentariskt sammansatten

utredningsarbetet.uppgift följapartier med att
sittinformationfortlöpandereferensgruppenlämna omKommittén bör

särskilt börproblemvilkasynpunkterinhämta somarbete samt gruppens
analys.föremål kommitténsförbli

1993.oktoberden 1redovisasbör senastkommitténs arbeteResultatet av
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Hemställan

Med hänvisning till vadjag har anfört hemställerjag regeringen bc-attnu
myndigar chefen för Miljö- och naturresursdepartementet

tillkallaatt kommitté omfattad kommittéförordningenen av-
1976:119 med högst sju ledamöter för utreda miljökonsekvensernaatt- av
olika former för svenskt deltagande iett den västeuropeiska integrationen,

ledamöternaatt utse ordförande,atten av vara
besluta sakkunniga,att sekreterare ochexperter, biträdeom annat

kommittén.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnaderna skallatt belasta

fjortonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTHAL
Stockholm1993



315Bilaga 21994:7sou

Utdrag ur

Romfördraget

EkonomiskaEuropeiskaupprättandetFördrag avom

Gemenskapen

2Kapitel

medlemssta-mellanrestriktionerAvskafande kvantitativaav

terna

Artikel 30

verkanmotsvarandemedåtgärderimportrestriktionerKvantitativa samt
föreskrivsintemedlemsstaterna,mellanskall förbjudna annatomvara

nedan.

Artikel 36

förbudinte hindra sådanaskall30 till 34artiklarnaiBestämmelserna
grundastransitering påellerimport,föreller restriktioner export som

ellersäkerhetallmänordning ellertill sedlighet, allmänhänsyn allmän
liv, bevaraochhälsadjursmänniskors ochintresset skydda attatt

ellerhistorisktkonstnärligt,nationella skatterskyddaväxter, att av
Sådanaäganderätt.immateriellskyddavärde ellerarkeologiskt att

godtyckligmedel förfår dock interestriktioner utgöraförbud eller ett
handelnbegränsninginnefatta förtäcktdiskriminering eller aven

mellan medlemsstaterna.
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Kapitel 3

Tillnännning lagstiftningav

Artikel 100

Rådet skall enhälligt, förslag kommissionen,på utfärda direktiv förav
tillnärmning bestämmelsersådana i medlemsstaternas lagar ochen av

andra författningar direkt inverkar den markna-påsom gemensamma
dens upprättande funktion.eller

Europaparlamentet Ekonomiskaoch och sociala kommittén skall
höras beträffande direktiv genomfördes, medförade skullesom, om

ändring lagstiftningen i eller flera medlemsstater.en av en

10042Artikel

hinder 100Utan artikel och vad i övrigt föreskrivsoavsettav om
i detta fördrag följandeskall bestämmelser tillämpas för de målnåatt

i artikel 8a. Rådet skall beslut med kvalificeradsom anges genom
majoritet förslag kommissionen,på i samarbete med Europaparla-av

och efter ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, vidtamentet attt
åtgärder för tillnärmning sådana ibestämmelser lagar och andraav
författningar i medlemsstaterna syftar till den inreupprättaattsom
marknaden fåoch den fungera.att

Punkt l gäller inte ñskala bestämmelser, bestämmelser friom
rörlighet för bestämmelser anställdas rättigheter ochsamtpersoner om
intressen.

Kommissionen iskall sina förslag enligt punkt 1 rörande hälsa,
säkerhet miljö- och konsumentskydd från hög skyddsni-utgåsamt en
vå.

Om medlemsstat, efter rådet med kvalificerad majoritet haratten
antagit bestämmelse harmonisering, nödvändigtdet atten om anser
tillämpa nationella bestämmelser med åberopande de väsentligaav

l Artikeln tillagd artikel 18 i enhetsakten.genom
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miljö- ellerhänvisning till36 medi artikel ellerbehov angessom
bestäm-dessakommissionenarbetsmiljöskydd, skall den underrätta om

melser.
konstateratsedan denbekräfta bestämmelsernaKommissionen skall

ellerdiskrimineringgodtyckligmedel förintedessa utgör ettatt
medlemsstaterna.handelshinder mellanförtåcktainnebär

170169 ochartiklarnaiförfarandehinder detUtan som angesav
sakenanhängiggöramedlemsstaternakommissionen ellerkan någon av
miss-medlemsstatdomstolen, dendirekt hos att annanenanserom

artikel.i dennabrukar de befogenheter som ges

skall, så ärnärharmoniseringsbestämmelserDe ovanangessom
medlemsstaternatillåterskyddsklausul,inbegripa attlämpligt, somen

36i artikelicke-ekonomiska skäldeeller fleraett som angesavav
kontroll-gemenskapensunderställdaåtgärdervidta provisoriska ärsom

förfaranden.

100b2Artikel

medlems-varjetillsammans medkommissionenskall1992Under
författ-andranationella lagar ochförteckning överupprättastat en

harmonise-inte blivitl0Oa harartikel ochfaller underningar somsom
artikeln.rade enligt den

100a, beslutai artikelbestämmelsernamedi enlighet attRådet kan,
lik-medlemsstat skalligällerde bestämmelser anses varaensom

medlemsstat.tillämpasvärdiga med dem en annanavsom

analogt.tillämpasartikel l0Oa.4 skallBestämmelserna i2.

i punkt 1förteckningskall denKommissionen upprätta angessom
skallför rådettidgodlämpliga förslag iochförsta stycket attavge

1992.fatta beslut förekunna utgången av

2 enhetsakten.artikel 19 iArtikeln tillagd genom
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Utdrag ur

Maastrichtfördraget

Fördraget Europeiska Unionenom

Avdelning XVI

Miljö

Artikel 130r

Gemenskapens miljöpolitik skall bidra till fullföljandet följandeav
mål:

bevara, skydda och förbättra miljön,att-
skydda människors hälsa,att-
på och rationellt utnyttjaatt ett sättvarsamt naturresurserna,-
främja åtgärder internationellpå nivåatt för lösa regionala elleratt-

globala miljöproblem.

2. Gemenskapens miljöpolitik skall syfta till hög skyddsnivå meden
hänsyn till de olikartade förhållandenatagen inom olika områden inom
gemenskapen. Den skall bygga försiktighetsprincipenpå principer-och

förebyggande åtgärder bör vidtas,att miljöförstöring företrädes-na att
vis bör hejdas vid källan och den skadar miljön skall betala.att som
Miljöskyddskraven skall integreras i utformningen och genomförandet

gemenskapens politik andrapå områden.av
dettaI sammanhang skall de harmoniseringsåtgärder skallsom

vidtas för dessa krav, däratt det lämpligt,motsvara innehållaår en
skyddsklausul tillåter medlemsstater icke-ekonomiskaatt,som av
miljömässiga skäl, vidta provisoriska åtgärder skall föremålsom vara
för kontrollförfarande på gemenskapsnivå.ett
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När gemenskapen förbereder sin miljöpolitik skall den beakta

tillgängliga vetenskapliga och tekniska data,-
miljömässiga förhållanden olika regioner,i gemenskapens-
de potentiella fördelar och kostnader förenade medär attsom-

inteåtgärder vidtas eller vidtas,
den ekonomiska och sociala utvecklingen i gemenskapen helhetsom-
och den balanserade utvecklingen i regioner.dessa

sina respektive4. Inom kompetensområden skall gemenskapen och
medlemsstaterna samarbeta tredjemed land och med vederbörande
internationella organisationer. för samarbetet inomFormerna gemen-
skapen bli föremål förkan överenskommelse mellan gemenskapen och
berörda tredje de skall förhandlas fram och ingås i enlighetparter;
med artikel 228.

inte inverka behörig-Föregående stycke skall medlemsstaternaspå
het förhandla i internationella och ingå internationella öve-att organ
renskommelser.

Artikel I30s

förslag kommissionenRådet skall enhälligt, och efter samrådpå av
med Ekonomiska och kommittén,Europaparlamentet och sociala

vidtasbestämma vilka skall föråtgärder gemenskapen attsom av
artikel 130r.de iuppnå mål som anges

Med avvikelse från den i punkt ochbeslutsordning angessom
inte följer förslagartikel 100a, enhälligt,skall rådet påannatom av

kommissionen efteroch samråd Europaparlamentet och Ekono-medav
miska och sociala kommittén, besluta om

bestämmelser främst ñskal karaktär,av-
beträffande fysisk markanvändningåtgärder planering, med undan--

avfallshantering karaktär för-och åtgärdertag samtav annanav
valtning vattenresurser,av
åtgärder väsentligt val mellan olikapåverkar medlemsstatssom en-
energikällor energiför-och den allmänna strukturen vad gäller dess
sörjning.



320 Bilaga 2 SOU 1994:7

Rådet får detpå i föregåendesätt stycke definiera de frågorsom anges
vilka beslut skall fattas med kvalificerad majoritet.om

På andra områden skall irådet, enlighet med det förfarande som
i artikel 189b och efter samråd med Ekonomiska och socialaanges

kommittén, allmänna handlingsprogram omfattandeanta prioriterade
mål skall förverkligas.som

Rådet skall i enlighet med de förutsättningar i punkt 1som anges
eller punkt alltefter omständigheterna, vidta de åtgärder ärsom
nödvändiga för genomförandet dessaav program.

4. förbehållMed för vissa åtgärder gemenskapskaraktär skallav
medlemsstaterna finansiera och genomföra miljöpolitiken.

Om åtgärd grundad bestämmelsernapå i punkt innebär1 kost-en
nader oproportionerligt för medlemsstats offentligastorasom anses en
myndigheter, skall rådet, med förbehåll för prinicpen denatt som
skadar miljön skall betala, i den rättsakt i vilken åtgärden föreskrivs
fastställa lämpliga bestämmelser om

tilfälliga undantag ocheller-
ekonomiskt stöd den Sammanhållningsfond enligt artikelur som-
l30d skall upprättas den 31 december 1993.senast

Artikel 130:

De skyddsåtgärder enligt artikel 130s inteskall hindraantassom
någon medlemsstat från bibehålla eller införa skyddsåt-att strängare
gärder. Sådana åtgärder skall förenliga med detta fördrag. Devara
skall anmälas till kommissionen.
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1. INTRODUCTION.

This short hasreport been produced by IEEP London for NatureAssociates in Sweden. The discussesreport how far the freedomof individual Memberan State applyto national environmentalprotection ismeasures constrained by the EC Treaty and ECenvironmental legislation.

Where EC environmental legislation is applicable to particularasubject, the ability of Member Statea taketo independent
will dependmeasures whether the legislationupon is based uponArticle 100A Article 130S.or Underon Article 130S, there iswider for independentscope action.

Under Article 100A, higher national environmental standards mayin circumstances besome maintained despite the adoption of aCommunity harmonization but introducednotmeasure, for the firsttime. Legislation based 100A alsoon containmay specificasafeguard clause enabling Member Stateany to apply higherstandards, but only temporary basis.on a By Contrast, underArticle 130S, higher national standards be introducedmay afterCommunity legislation has been adopted, and in certaincircumstances be appliedmay permanently. The choice between 100Aand 130S the legal base foras environmental legislation istherefore crucial. These issues discussed inare detail inSections 2 and 3 of the report.

Where Community legislationno applies, Member State isanevertheless still constrained by the requirements of theinternal market. However, interference with the market ispossible for environmental Judgementsreasons. by the EuropeanCourt the applicationon of Article 30 of the Treaty haveestablished that national environmental protection requirementsoutweigh those ofcan the internal market, and that in thesecircumstances it is the right of Member Statea determineto thelevel of environmental protection it wants, provided that theadoptedmeasures proportionalare to the objective. Inparticular, national environmental taxes and subsidies bemayapplied, although recent attempta by the Community tocircumscribe their application have beto testedmay in theEuropean Court. These issues discussed in Sectionare 4.
Section 5 discusses the respective roles of the Community and theMember States in the future development of environmental policyin accordance with the principle of subsidiarity. Section 6discusses environmental negotiations, where iscompetence sharedbetween the Community and the Member States. The situation,however, is confused, and isvery likely remainto forso sometime.
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2. OF THEIMPLICATIONS CHOICE andBETWEEN ARTICLES 100A 130S
THE LEGAL BASE FORAS EC ENVIRONMENTAL LEGISLATION.

Since Singlethe of inthe European Act 1987, ECpassage
environmental legislation eitherhas generally been based on
Article Article choice1305 The of legal base100a. hasor on a
significant bearing decision-makingboth the procedures, andon

abilitythe subsequent individualof Member States to take more
stringent environmental protection than those set outmeasures
in legislation.the

Although under Maastrichtthe terms differentof the Treaty the
associated with actionprocedures Articlesunder and100A 130S

respectively have become rather less marked than those
established Singleby the still remainAct, thereEuropean
important differences. examinedThese below.are

Voting in Council Ministers.the2.1 of

Article MaastrichtUnder votingof the in100A Treaty, the
Council is qualified majorityby vote QMV. Under the new
Article 130S, becomes theQMV standard procedure, whereas under

Singlethe unanimity required.European Act However, therewas
still remains provision in Article decision2 for by130S
unanimity in relation following policyto the sectors:

provisions primarily fiscalof nature;0 a
planning,town and country withland-use theo

exception of waste management and measures of a
general nature and the management of water
resources;

significantly affecting Member Stateso measures a
choice differentbetween and theenergy sources

itsgeneral structure of supply.energy

categoriesThese imprecise willand eventually have toare very
clarified rulingsbe by of the European Court.

Parliament.Role the2.2 of European

ArticleUnder Parliamentthe is given100A, European now an
enhanced co-decisionrole under the so-called procedure set out
in Article This is complicated189b. inand lengthya process,
which the Parliament ultimatelyhas the to draftvetopower
legislation, Council isthough in it.the favour ofeven

ArticleUnder there130S, less than three separateare now no
legislative involving differentprocedures, each roles thefor
Parliament 1:

subjects listed in sectionFor those above, where0 2.1
unanimity in Council applies,the the role theof
Parliament is limited non-bindingto Consultation.

the actionIn of Parliamentgeneral programmes,o case
has enhanced co-decisionrole under the procedure.an
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remainingall co-operationIn procedurethe0 areas,
inas set out Article will thisapply. Although189c

gives the Parliament influencerather less than under
co-decisionthe givenprocedure, MEPs twoare

readings legislativeof proposals, whichprocedurea
inhas itthe decisivepast enabled to exert a

influence.

This situation with establishedcontrasts Singlethat by the
ParliamentsEuropean when ArticleAct, role under 1305 was

restricted non-binding consultationto only.

The applying higher national2.3 for standards.scope

CommunityUnder existence harmonisinglaw the of whicha measure
its objecthas establishment functioningthe of theas or

internal inmarket individualgeneral precludes Member States
enforcingfrom stricter Articlestandards. However, 4100A

gives individual opportunityMember State the to apply suchan
national provisions protectionfor the environment,of the
provided following conditions obtain:the

harmonisationthe should have been agreed byo measure
QMVF

the applying nationalgrounds for provisions the0 are
protection environmentof the workingtheor
environment, in Articlethose referred to 36or among

sectionsee 4.l;

Commission is notifiedthe provisions;of theo

Commission confirms provisionsthe the after0
satisfying itself that arbitrarythey notare an or
disguised restriction trade between Member States;on

conditions examinedThese fully below.are more

ArticleUnder the the Maastrichtof130S Treaty, thenew
procedures applying nationalfor stringent provisionsmore are

restrictiveless Articlethan particular,under Article100A. In
allows introduce130T Member maintainStates to suchor measures,

provided compatiblethey with the Treaty, and theyare are
notified Commission.to the Commission is givenThe not an
explicit right into Articlethe but100A,assess measures, as
in practice with thisthe phrase compatible Treaty would make
it possible Commission initiate infringementfor the to
proceedings in ordinarythe way.

National provisions2.3.1 decisiononlv after bv QMVa

is curiousIt feature Article stricterof 4 that100Aa
national appliedbe Communityonly aftermeasures may a measure
has been adopted qualified majority.by Although the Treatya

requiredoes not wishingMember State nationalto applya
againstto the Community harmonizationvotemeasures measure -
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since other Member States might againstprepared towell be vote
it the effect of is100a4 Memberthat such State wella may-

obliged against itfeel it,to vote though be generallymayeven
supportive objectivesof the Communityof the proposed measure

their limitedalthough concerned at nature. The Member State
in question certaincannot know willfor that other Member States
in against, raising decisionfact vote thus the threat of bya
unanimity.

number of lawyers haveA sought toGerman that theargue
provisions Articleof decisions4 should also apply100A where

unanimously. Despitehave been its curioustaken consequences,
wording ishowever, the remainsof the Treaty clear, and

Maastrichtunchanged by the amendments.

ArticleUnder stringent nationalby130t, contrast, more measures
applied votingbe regardless of the procedure.may

meaningThe the2.3.2. of word apDlv.

is disputeThere in Articlewhether the word applysome over
is equivalent maintain introduce inthe of Article100A or

Several lawyers Article130T. have argued thatGerman 4100A
gives right maintain existingMember States the not merely to
higher national introducestandards, but also to them after a
Community harmonisation has adoptedbeen 2. Themeasure

in this position isadvancedargument favour of that the purpose
environmental provisions isof the theof Treaty to secure as

environmental protection possible withinmuch Community,theas
maintainand that rightMember States should therefore the to

innovative their environmentalmake protectionamendments to laws
especially since their application is subject strictto-

supervision Commission. innovationsby the Indeed, such often
whicheventually Community legislationform the fromsource new

is developed.

opposing view ArticleThe that 4 allows100A only the-
continued application existing national provisionsof has more-widespread This position is argued,support. for example, by

points majority decisions ArticleKramer. out thatHe under 100A
intended contribute completionto the Communitysto of theare

internal introduction,market. Therefore, the Communityafter the
with subject, different nationalhas dealt of standards for thea

wide variety listed Articleof under could36 thatreasons mean
internalthe market would be completed.never

The practicallyresult would Communitybe that all
regulations in the food, technicalof drugs, theareas

machinery, chemicals,features of products, product safety
timeetc. could at be taken out of force for part ofany

Community national regulationsthe through the Memberof a
State 3.

precise meaning willThe of the word apply eventually have to
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decidedbe by the European Court: far the Court has not beenso
required thisto rule point. Commission inHowever, theon 1992
confirmed maintenancethe under Article 4 of100A 1989 Germana
regulation banning the of pentachlorophenol PCP, whichuse
preceded adoptionthe by the Community Directiveof This89678.
Directive imposes only restrictions not complete bansevere a- -the of PCP.on use

2.4 safeguard Clauses

Unilateral action of the type foreseen under Articleunder
will100A4 not be if Directivethe Regulationnecessary orcontains explicit safeguard clause appliedthat bean bymay anyMember isState. becomingIt frequent practice formore

harmonisation relating to product standards explicitlymeasures
authoriseto stringent national provided thesemore measures, areprovisional, proportionaland objectiveto the to be secured. Any

Member State inclusionfor the of suchmay safeguardpress a
duringclause negotiations in Council.the Article 10OA5

states:

the harmonisation referred to above inshall,measures
appropriate include safeguard clause authorisingcases, a
the Member States to take for of theone or more non-
economic referred in Articleto provisionalreasons 36,

subject Communityto controlmeasures procedure.a

addition, MaastrichtIn the providesTreaty in Articlenow 130r
first2 for timethe similarfor procedure to apply also toa

harmonisation agreed under Article 13OS.measures In contrast
Articleto Article1o0A5, however, 130R2 possiblerefers asjustifications nationalfor not provisionsto the ofmeasures

Article but non-economic environmental36, to reasons.

view limitedIn interpretationof the that thevery European
Court has Articleput sectionsee36 2.1, theon of theuse

insafeguard clause agreed Articleundera measure 1303 bemay
rather problematicless inthan the Articleof 100A. Thecase
point to be rather academic, however, since Articleappears 130T
allows for the application of nationalpermanent subjectmeasures

Communityto oversight that than underseems no more onerous
Article is130R2. It therefore unclear why inMember Stateany
practice wishshould avail itselfto of safeguard clause undera
Article 130R2 .
Under Article 100A5 and presumably also under Article
130R2, Member States provisional remain ina measures may
force until superseded by Community provision. Although not seta

inout the Treaty, the accepted Articleprocedure under 100A5
is described by Kramer follows 4:as

the informsMember state Commissiontheo of the measures
taken;

Commissionthe then obtainattempts too the agreement of the
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other Member States;

if protectiveCommissionthe regards the0 measures as
justified, individual willstatethe of themeasures

Community provision whicheventually be replaced by a
its wishes;accommodates

if Commission unwarranted,the regards the the0 measures as
Commission institutes infringement proceedings under
Article 169.

availing itselfMember safeguard clause underState ofA a
Article circumstancesin cannot subsequently be100A5 normal
required whichCommunity offers lower levelto accept measure aa

environmental protection. isof If the Member State out-voted
in qualified in positionmajority it is seekvote, then toaa

continue national Articleunder 100A4.to to apply the measures

differingauthorisation standardsto apply2.5 Express

legislation relatingitems product standards,of toIn some
authorisation differinggiven applyMember States toexpressare

standards:

Directive 78611 the lead content of petrol allowedon
fix maximum lead petrolMember States to the content of

litre.anywhere between and0.15 0.4 grammes per

Directive if wished,they87416 allowed Member States, to
prohibit containingpetrol lead.the sale of regular-grade

inDirectiveThe framework 76464 dangerous substanceson
permits industrial emissionscontrolwater Member States to

either applicationof substances through the ofsuch
uniform emission limit establishmentvalues, through theor

quality objectives achievement which isof the of to be
emissionsetting varyingsecured through the of standards.

Directive emission light commercialstandards9359 foron
vehicles provideallows Member taxStates to temporary
incentives vehicles meetingfor the purchase of the
Directives time sectionstandards ahead of see 4.4.

items legislation, individualother named MemberIn ofsome
given derogationsStates applytemporary to lower standardsare

during Spaindefined period infor example, ofrespecta -
Directive Thiscombustion is88609 large plants. procedureon

enshrined in Article is5. It not for130snow necessary a
similar provision in particular Directivesbe made for namedto

wishing higher thisMember standards,States to apply has beenas
right Article sinceunder 130t 1987.a



SOU 1994:7 Bilaga 3 329

3. CRITERIA DETERMINING THE CHOICE OF LEGAL BASE FOR
ENVIRONMENTAL LEGISLATION

The choice between Articles 100a and 1305 the legal base forasenvironmental legislation is crucial since it affects the extent
whichto Member States adopt stringentmay andmore measures,determines the respective roles Communitysof the institution.

sinceHowever, item legislationof bothan affect themayfunctioning internalof the market, and at the time aimedbesameachievingat enhanced level environmentalof protection,an the
choice legalof willbase often not be clear-cut. questionThe
is particularly difficult in the of which affectcase measures
the competitive position industriesof through harmonised
pollution control measures.

Two recent have before thecases Europeancome Court following
attempts by Councilthe Ministersof to change the legal base of
Commission Articleproposals from Articleto100A 130S. The
judgement of differedthe Court in each however, and thecase,
Courts arguments consistent.notwere

The earlier Case 30089 Directiveconcernedcase EC 89428 onthe harmonisation pollutionof reduction in theprogrammestitanium dioxide industry. Following the Singleof thepassage
European inAct Commissionthe1987, amended earlier proposalan
for harmonising Directive, changing itsa legal base Articleto
100A. The Council, however, decided that Article 130S was moreappropriate, inand June 1989 adopted Directivethe unanimously.
The Commission supported by the European Parliament then- -brought action in the European seekingan Court annulment ofanDirective,the arguing that principalthe objective of the
legislation harmoniseto standards relatingwas to the operation

internalof the market. It presented evidence in itssupport of
differingthat pollutioncase control standards imposed by member

States titanium dioxide producerson had inresulted productaprice difference of between 10 and 20 incent 1984,perincreasing since itsthen. For part, the Council argued that
harmonisation incidentalonly objectivewas Directive,an of the

principalwhose aim to reduce eliminateandwas pollution, and
therefore Article 1308 appropriate.was more

The Court upheld Commissionsthe view that the shouldmeasurehave been based Article accordingly100A, andon annulled the
Directive. its judgement,In the Court ruled that where a measuredirected both environmentalatwas protection and the removal of
market distortions, it possiblenot prioritizetowas these
objectives they indivisible. judgesThe citedas Articlewere

which100A expressly makes reference to the Commissions
obligation when proposing harmonisation to take theirmeasures asbasis high level environmentalofa protection; Articleand 130Rwhich states environmentalthat protection shall be componentaof the Communitys policies.other A therefore did notmeasureautomatically withinfall Article simply130S because it wasaimed, equally with objectives,other at environmental
protection.



330 Bilaga 3 SOU 1994:7

inMoreover, what appeared to commentators to bemany more apolitical than legal argument, the Courta appeared to suggestthat Article should be100A chosen since the democratic input ofthe ParliamentEuropean would thereby be enhanced through the useunder that Article of the co-operation procedure. judgementThe
implyseemed to that whenever there confusion regardswas theascorrect legal Articlebase, 100A should normally be chosen.

In contrast, in judgementrecent relatinga to DirectiveWastea91156, the Court ruled that choicethe between Articles 100A and
130S must be based objective criteria that shouldon be amenablejudicialto review. importantThe most criteriaof such thewereaims and content legislationof the 5.

The from similar differencecase arose viewofa between the
Council the hand, and Commissiontheon Parliamentone and theonother. in titaniumAs the dioxide the Council amendedcase, theCommissions proposal, adopting it in March 1991 as a measurebased Article 1308 ratheron than this100A. In however,case,the Court ruled against the Commission, arguing that the merefact that the establishment operation internalof theor market

affected sufficientwas not justificationwas for Articlea 100A
to be applied.

The Court accepted that waste could definedbe goods,as soArticlethat might100A be considered the appropriate legal base
legislationfor regulating its movement. itHowever, considered

that since of the principal aims Directiveone of the towasthat disposedwasteensure of closly possiblewas to theas asplace of production, it could not be regarded intended toaspromote free movement of waste. According to the Courtsjudgement:

The fact that the establishmentmere operation of theorinternal market concerned sufficientnotwas forwas
Article applied.100A to be The Court had held that there

justification forwas forno Articletorecourse 100A where
the harmonisation of the conditions of the withinmarket
the Community only ancillarywas effect of thean measureto be adopted.

Fears particularly Member states that- among the Court would-always uphold wide interpretationa very Articleof 100A,therefore have proved unfounded, and the Court becan nowexpected to scrutinise carefully principalthevery aims andobjectives of each measure.

In sinceevent, the Maastrichtany Treaty makes qualifiednowmajority voting in the Council the decision-makingstandard
procedure under Article Commission130S, the will longer havenosuch incentive to base itsan Articleproposals 100A. Indeed,onbecause of the delays and complications expected from theinvolvement of the parliamentEuropean under the co-decisionnewprocedure, the Commission has goodnow not to broaden thereasonsapplication of that article.



SOU 1994:7 Bilaga 3 331

4. THE RIGHT OF A MEMBER STATE TO RESTRICT TRADE FOR
ENVIRONMENTAL REASONS, WHERE NO COMMUNITY LEGISLATION
APPLIES.

Section discussed2 the independentfor national action inscope
where Community legislationareas already applies. Where there

is Community environmental legislation,no abilitythe of aMember interfereState to with workingsthe of the free market
environmentalfor is stillnevertheless constrainedreasons by

the general provisions of the particular,Treaty. In Article
states:30

Quantitative restrictions imports and allon measureshaving equivalent effect shall.... prohibitedbe between
Member States.

This is qualified by interreference, alia, Articleto which36,
allows such to be taken numbermeasures of grounds,on aincluding protectionthe of health lifeand of humans, animals

plants and the protection nationalor of treasures possessing
artistic, historic archaeological value.or

4.1 Acceptable under Articlemeasures 36

MemberA seekingstate justifyto maintenancethe higherof
environmental standards by reference Articleto 36 must meet anumber stringentof conditions.

justificationsThe imposingfor trade restrictions listed
in Article interpretedhave been36 restrictively in the
few relevant decidedfar by thecases so European Court,

itand would that they benot extended.seem may

stringent nationalMore have directmustmeasures effecta
human health flora andon fauna. majorityTheor on of

environmental will have indirectonly inmeasures effects
this respect, and therefore appliednot bemay under
Article ineligibleExamples36. of includemeasuresenvironmental environmentaltaxes, labelling, and evendischargesto reduce airtomeasures and water. Kramer
provides the following examples:

prohibitionthe earringsto market made nickel aimsof
at the prevention allergiesof itto humans; is thus

to protect the healtha measure of humans. The
restriction the inof products aimsCFCson at theuse
protection theof Whilelayer. damage to theozone

layer increase diseasesozone of humans,may such asskin the remains environmentalcancer, measure an
since the riskhealthmeasure, to humans is anindirect 6.one

addition,In taken by Member Statemeasures must bea
proportional to the objective being pursued. This is
discussed further in relation to the European Courts
interpretation Articleof below.30
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Exceptions Articleto the provisions4.2 of 30

Although the interpreted Article inEuropean Court has 36 the
restrictive discussed its judgements in relationabove, toway
Article practicallyhave had30 extendingthe effect thesame as

applyinggrounds Articlefor 36.

the landmark Cassis DijonIn de 7 the Court ruled inthatcase
the absence specific Community legislation,of nationala
restriction circulationto the whichfree of goods, equallywas
applicable nationalto goods and goodsto from other Member
States, acceptable to the thatextentwas

it justified requirements,by fiscalmandatory sucho was as
controls protection;or consumer

proportionalthe objectiveto the to beo measures were
secured.

DanishtheIn 1988, bottles established8 that thecase
protection environmentof the such mandatorywas one
requirement. Commission initiatedThe proceedingshad against
Denmark the introductiongrounds that the of compulsoryon a
deposit-and-return drink containersscheme for incompatiblewas
with Article Commission particularThe attention30. drew to the

practicalfact that considerations it difficultmade formore
non-Danish producers and withtraders to comply the scheme.

The entitledCourt ruled that Denmark establishtowas an
efficient preventionsystem of thiswaste requiredand that the
introduction deposit-and-returnof despitesystem, thea
resulting interference with circulationthe free of goods
required Articleunder indicated30. It further that Denmark was
entitled fixto environmentalthe degree protectionof it wanted.

inHowever, somewhat contradiction, it also ruled that an
additional Danish requirement drinks containersthat should be
licensed in achieve higherorder to rate of returns, anda

environmentaltherefore of protection excessive and contrarywas
Articleto 30.

confusionsThe surrounding Danishthe remainbottles sincecase
environmentalfew other decidedhave been by thevery Courtcases

in Articlerespect of 30. Some commentators have argued that
because circulationthe free isof importancegoods of paramount
in the environmentalEC Treaty, considerations should be allowed

interfere withto it only isto extent that reasonable.an

however,Kramer, that Singleunder the European Act theargues
environment is given unique importance, and that where ECa no
legislation applies, it is for Member decideStates alone to the
degree environmentalof protection they want to 9.secure

ifThus decides achieveState to 80 cent quota ofa an per
plastic bottles itreturned, then also take tomay measures
achieve objective,that if requiresthat considerableeven
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intervention into mechanisms.market

points applying stricter nationalHe out that Member Statea
Articleunder 4 would not be expected100A tomeasures

establish their reasonableness, and therefore

it contradictory criteriathen to apply suchseems as
reasonableness national iswhen examined undera measure
Article ie Communitybefore is30, adopted.a measure

pointsalsoHe thatout reasonableness test, total banson any
of substances products would always have to be ruledor
incompatible with Article being excessive, this30 and hasas
clearly innot been practice.the case

lists environmentalKramer number of examples of takena measures
which in hisby Member viewstates do Articlenot contravene 30,

because domesticthey foreignaffect and producers equally.
includeThey

Italian regulation limitingA 1988 the phosphate content of0
washing eutrophicationpowders to reduce the of water;

Action Italianby number authoritiesof prohibitinglocalo a
the marketing non-biodegradableof plastic bags;

reliefstax for the relativelypurchase non-pollutingof0
providedmotor discriminatethey do not betweencars,

particular producers sectionbut below, 3.5see

Proportionality4.3

Prohibitions restrictions Articletaken under should36or not
constitute arbitrary discrimination,of disguiseda means or a
restriction trade between ThisMember isStates. theon so-

proportionalitycalled principle, which influencesalso the
interpretationCourts Articleof is30. A deemed to bemeasure

proportional when

it aims legitimateto political objectivepursue a-
isthe appropriate this objectiveto approachmeasure-
isthe to reach objectiveapproach themeasure necessary- or

isthere which is restrictiveless for the freeno measure-
circulation goods.of

citesKramer disproportionalexample of generalas an a measure aprohibition dieselthe engines inof private motoron use
vehicles airto tackle local pollution. airIf the pollution is
confined specificto cities,few then such general bana woulda

consideredbe beto out proportion objectiveof theto pursued.

applicationThe4.4 economic instrumentsof environmentalfor
purposes

application financialThe of such taxes, charges andmeasures as
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within the Member States andofis generally the Competencefees
provisionsinCommunity. This is the ofreflectedthenot

Communitywhich require rules taxesArticles and 100A299 on
Articleunanimity. underbasisdecided the of Moreover,to be on

still beMaastricht few totheTreaty,theof130S areasamong
fiscalprimarilyprovisions ofunanimitydecided by aare

nature.

determineresponsibility thetoSince it is Member Statesofthe
wishprotection theyenvironmental totheyofextent aresecure,

which levy green taxesdetermine theythe rate attofree or
charges.

friendlyenvironmentallyFiscal incentives purchase ofthefor
provided theywith Articlecompatible of the Treatygoods 30are

againstindirectly productsdiscriminate directlydo not or
incentivesexample, toin Member States.produced other For
introducedcatalytic bywith beenconverters havepurchase cars

andLuxembourg andNetherlands, Germany,theDenmark, Greece,
subject Alllegal challenge.tohave not beensuch measures

legislationobligedCommunity towithin by ECtheproducers are
catalytic there bewith converters,produce can rmsocars

discrimination.nationalquestion of

Commissioncomplicated, bysituation however,beenThe has
which the of taxguidelines issued in seek regulateto1991 use

higher environmentalapplicationincentives ofthethat encourage
appliedguidelines onlybeenhave farstandards 10. These so

emissionsregulatingDirectivesin exhaustthe of recentcase
regulatingDirectivevehicles. such 9359latestfrom The -

in Article that:emissions small states 3from vans -

inincentives only theapply taxMember States casemay- Directive inmeetingvehicles standards of thetheof
compliance;deadlines foradvance of the

vehiclesincentives allgenerally tomust applysuch new-
sale;offered for

incentives whenshould Octoberthe after 1994,1cease- withinmeeting soldvehicles standards betheseonly may
Community;the

substantiallyincentive should bevalue of thethe- fittedequipment to meetof thethan the actual costlower
vehicle;its fitting thetothe values set, and of

timeinCommission informed good ofshould bethe any- submitincentives itin comments.allow tosuch order to

limitDirective theprovisions clearly seek toThese of the
environmentaldecideability level ofMember theof state toa

restrictionsimposingprotection it wishes byto onencourage,
timeincentives it and the length ofoffers,the level of tax

wishingincentives Member Stateexample,such operate. For amay
earlier models byofaccelerate the of replacementrateto
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incentivescontinuing to offer tax after October would1 1994
doing by Articleto be prevented from 3.seem so

is conflict thisThere similar vehiclebetween and emissionsa
Directives, provisionsand the of the Treaty. whenever isthere

conflict item legislationbetween of and the EC Treaty, thea an
provisionTreaty precedence.must take It would therefore,seem,

that wishing continueMember State highto to offer taxany
incentives Directives deadlineafter the the do under themay so
provisions Article provided Directiveof is100A 4 the agreed-

qualifiedby majority. This is viewthe taken by thea
Netherlands EnvironmentGovernment, for the Councilat 2829on

which DirectiveJune at1993 9359 agreed, the Dutchwas
Environment Minister againstvoted explicitlythe tomeasure

hisenable incentivesGovernment to tax to promoteuse more
stringent remains11L. It to be whether themeasures seen
Commission will initiate infringement proceedings against the

Governmentif itDutch continues incentivesofferto Beyond
October 1994.

question arisesfurther regarding rightA the Communityof the
applicationto regulate indirect taxationthe inof the Member

by legislation ArticleStates of under rather than100ameans
Article This in linedoes, however, with99. beto theappear

since Article DirectiveTreaty is permissiveof3 9359 only and
does harmonize indirectnot seek to taxes.
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5. NATIONAL AND EC ROLESRESPECTIVE IN ENVIRONMENTAL POLICY-
APPLICATIONMAKING: THE OF THE SUBSIDIARITY PRINCIPLE.

Introduction5.1

MaastrichtThe first timehas limitsTreaty for the placed theon
intensityand Community policy-makingof future byscope

requiring applicationthe principlethe subsidiarityof of to all
policy UntilEC principleproposals. appliedthe has onlynow,

in the environmental policy,of provision introducedunderarea a
Singleby the in in ArticleEuropean Act 1987 130r.

Article Maastricht3b of the Treaty states:now

CommunityThe withinshall limitsact the of the powers
it thisconferred by objectivesTreaty and of theupon

assigned it therein.to

whichthe within itsIn do exclusivenot fallareas
jurisdiction, Communitythe action,shall inonly take

with principleaccordance subsidiarity,the ifof and
insofar objectivesthose achievedbe better by theas can
Community than by the actingMember States separately
because of the scale action.effects of the proposedor

action CommunitybyAny the isshall not beyond whatgo
achieve objectives thisto the of Treaty.necessary

CommissionThe and the Member States have stated that they regard
Article justiciable,3b its precisethough implicationsas even

not clear. Council meeting inThe Edinburgh inEuropeanare
December thismade issuing1992 attempt to remedy bysome a
lengthy seekingstatement clarify Articleto 3b 12. It also put
in place applying subsidiarityprocedures for principlethenew

Communityto future reviewproposals. Commissionby theA of
existing legislation in light subsidiarityEC the isof due to
be Councilpresented to the inEuropean Brussels theat end of

These developments examined1993. below.are

Applying principlethe subsidiarity5.2 of to proposals for EC
action.

5.2.1 When the actECcan

public policy,For most of the legal competence toareas
legislate is Communityshared between the and the Membernow

Maastrichtstates. The explicitlyTreaty has extended the area
of shared competence to includingseveral industrialsectors,new
policy, trans-European publicnetworks, educationhealth, and
training, culture, civil protectionand andenergy, consumer
development co-operation. Environmental policy alreadywas
specifically referred to insharedof competenceas an area
Article Single130R5 of the nowEuropean Act under4130r
the Maastricht treaty.

Where iscompetence in thisshared subsidiaritytheway,
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principle limit Communityseeks actionto it willto whereareas
be effective actionthan by the Member States by ofmore reason
the scale effects of the action. Edinburghproposed Theor

CouncilEuropean has criteria judgingproposed for whethernow
this is in includefact the They following:thecase.

issuewhere the transnational considerationshas which-
satisfactorilybecannot actionregulated by by Member

States;

actionswhere by Member States alone, Communitylack of- or
action, conflict withwould requirementsTreaty causingeg
damage internaltheto nationalmarket actionwhereor

otherwise significantlywould damage Member States
interests.

Council iswhere satisfiedthe actionthat Communityat-
level would produce benefitsclear itsby of scalereason

witheffects actioncompared at the level of the Memberor
states. These substantiatedshould be qualitative,by or
wherever possible, quantitative indicators. inLater the

it isstatement this informationmade clear isthat to be
included in the explanatory accompanyingmemoranda
Commission proposals.

is immediatelyIt not clear third conditionwhether isthe an
appliedextra test into be Community actionwherecases seems

justifiedbeto firstunder other of the criteriatwoone or -it iswhether condition whichseparate itsor woulda on own
justify Community intervention. existingmust observeOne that

environmental legislationEC confinedhas firstnot been to the
classictwo categories justifyusually actionused to at

Community -ielevel transboundary distortioneffects and to
competition. Drinking bathingwater and water, for example,
hardly intofall categories,these ityet be argued that thecan

hasEC balance withoutand frictionnot to beon some sure- -helped Member theirStates to advance policy importanttheseon
subjects. It be that third criterionthe isthereforemay
intended itsto stand justificationseparate foron own ECas a
action.

this isIf the then criteriathese three would tocase, seem
considerableallow Communityfor future intervention.scope

restrictionsFurther proposed, however. CouncilThe Europeanare
emphasisedstatement existencethat the transnationalof

considerations sufficientnot be condition Communityformay a
action, since satisfactory regulation actionby by Member
States within bilateral regional frameworks:can occur or aCommunity dimension will not always appropriate.be itMoreover,
emphasisies objectivethat the presenting singleof Communitya

position vis-a-vis third countries is in itselfnot a
justification internalfor Community action in the area

commitmentconcerned. Thus the stabiliseto emissionsEC C02 at
levels1990 by the automatically2000 does justifynotyear

Community achieve it.tomeasures
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5.2.2. The Nature and Extent of Community action
where the principle of Community action is justified the aboveoncriteria, interventionsuch must, according Articleto 3b, belimited by the principle of proportionality. In other words, theCommunity should act only to minimumthe extent tonecessaryachieve its objectives.

There is policyof instrumentsan array at the Communitysdisposal, imposingeach varying limitations Member Statesonfreedom of action, and creating different financial andadministrative costs. instrumentsSuch include

legislation0 covering both general framework- lawsand detailed legislation;more
economic instruments
financial support
research
encouragement nationalof exchanges and co-operation

thisIn context, the European Council statement emphasises that

Communityo shouldmeasures leave muchas forscopenational decision possible, consistentas withsecuring aimthe of the and observingmeasure therequirements of the Treaty.
Other things being equal, Directives to bearepreferred to Regulations, and framework Directives
to detailedmore Wheremeasures. appropriate, non-binding suchmeasures recommendations,as voluntary
codes of conduct, and simplethe co-ordination ofnational policies should be chosen.

financial administrativeo or burdens the Community,onMember State governments, businesses citizensand
should minimisedbe and proportionate to the objective
to be achieved;

where there iso need to seta standards at Communitylevel, consideration should be given to settingminimum standards withonly, freedom for Member Statesto higherset national standards if they choose.

As result of these guidelines,a the Commission be expectedcanto legislation withpropose lighterrathera touch than hasbeen the untilcase Regulationup now. 183693 establishing avoluntary Eco-management auditand scheme, and separateaCommission introduceproposal to airgeneral qualitya managementframework Directive early examples.are

The danger thisof approach, however, is that the objectives oflegislationEC fail to bemay secured Member statesas take anrelaxedeven more approach implementationto than they doalready.
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Subsidiarity existing legislationand5.3 EC

communiqué summit inissued following LisbonThe June 1992the
existingre-examination itemscertaincalled offor ECofa

subsidiarity.legislation them principle of Theadapt toto the
Edinburgh Summitsubject discussed againbe theto atwas

existingre-examinationDecember ofand the1992 reporta on
Summit.Decemberrules be prepared theEC to for 1993was

Councilperiod running Edinburghthe the EuropeanIn to someup
Directivessubmitted lists for repealMember States of or

repatriation. includedpublic,become and they theSome as
Directives drinkingbathing causedand they controversy.wateron

summit includedConclusions EdinburghThe examplesof the of
review existing legislation.pendingthe andof proposals No

environmentpossible withdrawal concerned theproposals for
environmental.Directive calledunless the proposed bezoos can

thisConcerning existing legislation, document had tothe say:

intends simplify,Commissionenvironment, tothe theon
particularlyexistingconsolidate update texts, thoseand on

technicalair knowledge andand water, to take progressnew
into account.

ideaThis widely interpreted the abandonment of the ofwas as
isrepatriation. has happened that the debate aboutWhat

existingsubsidiarity certainused thathas been to argue
againstDirectives improved and would that.should be few argue-

their Commission,suggestionssent to theMember States have now
includeslist public.has become It forand Anglo-Frenchan

environmental Directivesfollowing amongrepeal amendment theor
subjects:othersome on

shellfish 79293water-
fish 78659freshwaterwater for-

drinking 80778water-
bathing 76160water-
air quality standards 80779, 85203, 82884-

willliklihood is be dropped theThe that the atword repeal
forthcoming Edinburgh, attention willsummitBrussels and, atas
instead improving air qualityDirectives. Thefocus theon

guidelinesDirectives fulfil Edinburgh becauseof theretheone
quality. This istransnational air lessstrong elements toare

quality Directives. could neverthelesstrue of the four water It
Directivesdrinking bathing do fallbe argued that the waterand

shellfishwithin third guide-line. isthe theThe weakest case
Directive, fish Directive,which unlike haswater the freshwater

transnational adoptinglesser for thatelement. Thea case
Directive in consistent withlate it thethe that19705 was was

quality differentobjectivestheory of thatwater for uses was
Directive,againstdeveloped by the that theTheEC. oncase

subsidiarity, in Britishgrounds least theof made atwas
Parliament, convincednational by thebut governmentno was

Directive unanimously.adoptedargument and the was
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is unlikelyIt Directivesthat will be repealed in viewany of
difficultiesthe that would be encountered. CommissionThe must

Directive to repeal existingpropose a new and theyan one may-not to do Under the Maastrichtagree isTreatyso. there apossibilitygreater achievingof qualified majority in thea
Council in favour of repeal but difficultythe will remain
considerable. isAnd that to withoutcount the European
Parliament, whose have been considerably exstendedpowers by the

Treaty.new
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STATEBY A MEMBER INACTIONSCOPE FOR INDEPENDENT6. THE
AGREEMENTS.ENVIRONMENTALINTERNATIONAL

it isis nation party, hasstate,Although the not6.1 EC oraa
conventionsinternationalnumbersought be party to ofto aa

generalenvironmental Thecovering wide field of concerns.a
Communityispolicy Commission seektotheadopted by

it establishparticipation international wherein agreements can
whichquestioncrucial andCommunity competence. A one-

Commissiondisagreement andthebetweenprovokes frequent some
exclusivelyisis this thecompetencewhenMember States -

withCommissions, it is the Member States.sharedwhenand

international enviromentalinparticipationCommunitysThe6.2
MaastrichtArticle 4 of theis governed by 130ragreements now

Singleintroduced theArticle byThis 5Treaty. replaces 130r
remainswording unchanged:thealthoughActEuropean -

therespective of competence,Within their spheres
withshall co-operateCommunity Member Statesand the

internationalwithcountries competentthird theand
organisations...

prejudicewithout toprevious shall besub-paragraphThe
in internationalnegotiatecompetence tomember states

international agreements.bodies concludeand to

Community shareand the Member StatesThis thesuggests that
environmentalinternational agreements,in ofrespectcompetence

wordingrightly and contenttheobserves,although Krameras
providesitis fewthis unclear thatparagraphof answersso

environmentalinCommunitys external theregards the powersas
Declarationisconfusion compounded byfield The13. a

retained inSingle theAct, andthe Europeanappended to
sub-paragraphwhich the second ofMaastricht states thatTreaty,

resultingprinciplesaffect the fromArticle notshould4130r
Essentially, thisin thejudgement handed down AETR case.the

wideCommunity ofestablish that the hasappeared to areaverya
exclusivecompetenceininternationalenvironmentalnegotiations.

AETRTransport Agreementthe Road1971 European6.3 In case
internalCommunity adoptedif hadruled that the14, the Court

internationalit concludepolicies in certain could alsoa area,
in certainrelating that Moreover,agreements to area.

sinceexclusivecircumstances, this competence,beto anywas an
thirdindividual States andmemberseparate agreements between

during subsequenttiecountries handswould Member States
Conventionsdiscussions tolevel amendmentsat EC oron

Protocols.

doctrinethisextendedCourtof subsequent theIn range cases,a
internaladoptionpriorruling ofby that thefurther,even

rightCommunitysprecondition to actthenot forwas ameasures
existed treatyImplied where theinternationally. powers
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provided internal action,for where internaleven hadno measuresyet been passed. suchIn parallel independentcases externaloraction might requiredbe achieveto objectivesthe of those
powers.

implicationThe of the AETR that the exclusivecase ECswasin internationalpowers environmental negotiations expand atcanthe individualofexpense Member withoutStates their expressapproval. Therefore, the confirmation in the Declaration referred
to above of principlesthe of the judgementAETR would toseemcontradict affirmationthe of Member States shared competencein Article 130r 4.

6.4 A number of commentators have disputed the force of theDeclaration. Article 130r 4 explicitly defines environmentthe
of sharedas an area competence between the Community and the

Member States, Articleand 130t enables Member States maintaintointroduce stringentor nationalmore A Member Statemeasures.should therefore be free to conclude internationalan agreementwith higher standards than those inset legislation.EC AsKramer observes:

It therefore follows that the Member States empoweredareto negotiate and conclude withagreements third countries
international organisations,or alongside the Community.

Consequently, principlesthe laid down in the AETRjudgement only partly apply to environmentthe despite
the Declaration inentered the protocol Singleto the
European Act...15

In fact, practice in the Community has confirmed mixedthe
competence internationalapproach to environmental negotiations.
This be confusingcan and frustratingvery thirdto countries.Disagreement between the Commission and the Member States overincompetence relation to Paristhe Convention for the prevention

marineof pollution from land-based effectivelysources preventedthe adoption in mid-1980sthe of proposals relating to PCBs.Moreover, meetingat in inLondona June 1990 where amendmentsto the Montreal limitingProtocol the production and of CFCsuseagreed, thewere hadEC competence for negotiating percentageareduction in the quantity of depletingozone substances thatcould be produced because of regulationEC covering this, buthad competence for decisionno establishtoa fund assisttoaThird World countries.

Both the Community and the Member States signedhave but not yetratified the Framework Convention Climate Change. it isIfon
eventually ratified, willthereso have to be clarificationsomeof how responsibility for fulfilling its commitments will beshared between the Community the hand, andon the MemberoneStates the other. Whenon the Council Ministersof decided in
May 1992 that the Community should sign the Convention, itinserted in its minutes the following statement:

The Council and the Commission declare, for the purposesclarity,of that inclusionthe of the European Community
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its listsinwell Member States the of the Annexesasas
Convention is without divisionprejudice the ofto the to

Communityresponsibilitiesand andcompetence between the
its inwhich is accordancedeclaredMember States, beto
with Article Convention.223 of the

This is still awaited.

important with mixeddifficulty isassociated6.5 An competence
independent action in internationalthat sphere by Memberthe a

Community exercisingState well subsequently fromprevent themay
its potential legislation adoptedcompetence. Internal by
individual inMember States of concurrent competenceareas can

Community action,be superseded by subsequent but the legal
witheffects of agreements states when thenot.non-EC may

Community wishes within its potentialto act competence,
internally, it findexternally havethat Member Statesor may

prior third neither Communitywith and theagreements states ,the Member undo the agreement by furtherStatenor can save a
if this is possible.withdrawal from theagreement, agreementor

respectiveconfusionthe competences be6.6 However, over can
Community itsuseful to the and Member States. It enables the

Community unit exercisesometimes act and therebyto as a
decisive influence international negotiations. exampleAnover

this given Community inof lead by the whole thethewas as a
Climatenegotiations Convention. times,the Change At otherover

influence Community maximisedthe be by each memberof the can
in additionhavingState separate vote, to that allocated toa

unlikely situation willCommunity. is thereforethe It that the
clarification.receive early

influenceIndividual exerciseMember States the of the6.7 can
internationallyCommunitys competence by of themeans

negotiating given Council Commission.by themandate to the
MaastrichtArticle explicitly requiresTreatythe theof228 now

Commission negotiatinggiven Council,to be mandate by the anda
negotiationthefor the results of to be concluded by the

practiceCouncil. environmental it beenthe has normalsphere,In
unanimity,Council decidefor the by underto butmandateon a

Article qualifiedCouncil will normally bythe act228 now
majority still requiringinvote, except respect of those areas

sectionunanimity Articleunder 2.1.2 see However,130s
insince Commission Councilthe not know advance theand the may

final and proposed agreements, and thecontents theofscope
precise implications listed in Articleexceptions 2of the 130s

in stillCouncilfar clear, practice befrom the expectedare can
basis unanimity.proceed the ofon

failure unanimousThe the Councilof reach theagreementto on
Commissions negotiating Communitymandate prevent the frommay
acting. This meeting in Aires ofoccurred at 1985 Buenosa

Conventionparties Washington inthe EndangeredTradeto on
Species. abstained, leadingStatesAll ten Member to a

influence.substantial loss of
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