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Förord
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utforma klimatkonventionen.effekterna olika protokoll under Enatt typerav av
februaridelrapport lämnades den 20 1995. Uppdraget skall slutredovisas den 15

oktober 1995.
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globalningen strategi och konsekvenserna för Sverige. fördjupad be-Enav en
skrivning klimatproblemet och tänkbara åtgärder i Sverige i Naturvårds-av ges

Åtgärderverkets klimatförändringar SNV 4120 ochmotrapport rapport
Rapport från Klimatdelegationen 1994 SOU 138.1994:

Arbetet med har utförts Klimatdelegationen och Naturvårdsverketrapporten av
Sammanhållande i arbetet har varit Bolin, HedlundBert Tom ochgemensamt.

för KlimatdelegationenLena Svärdsjö och Leif Bemergård, Martina Estreen och
Norberg på Naturvårdsverket.Peter

Klimatdelegationen har sedan 26 oktober bestått följande1993 ledamöter,av
professor Bolin, ordförande, professorBert Sten Bergström, kanslichef Björn
Brandt, docent Anna-Lisa Lindén, professor Sune Linder, chefsekonom Kerstin

direktör enhetschefLövgren, Hans Nyman, Birgitta Palmberger, professor
Henning Rodhe, enhetschef Svedin generaldirektörUno Anders Wijkmansamt
t 95033o m

Stockholm i oktober 1995

Naturvårdsverket Klimatdelegationen





Innehållsförteckning

Sammanfattning och slutsatser1 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hotbilden2 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Globala klimatförändringar 72.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

klimatförändringarVilka regionala och lokala2.2 är väntaatt
jorden blir varmare 10om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Effekterna klimatförändring2.3 llav en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Globala förutsättningar3 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .

Utsläppsmönster och trender 153.1
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

fossila bränslenTillgångar 203.2
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Intressekonflikter 223.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

strategierGlobala4 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utsläppsscenarier 254.1
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

strategier förändrade utvecklingsmönsterLångsiktiga 294.2 - . . . . . . . .
Tekniska möjligheter4.3 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Styrmedel 33

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joint Implementation4.5 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klimatkonventionen och de internationella förhandlingarna5 42

Klimatkonventionen 425.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

OECD-ländemas positioner5.2 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U-ländemas positioner5.3 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

och6 Framtida protokoll Sveriges situation 49
. . . . . . . . . . . . . . . . .

beräkningar6.1 Utgångspunkter för 49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

förutsättningar6.2 Sveriges 52
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Några exempel på principer för möjliga protokoll6.3 58
. . . . . . . . . . . . .

framtida protokoll6.4 Ett 71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





BILAGOR:

Uppdraget
IPCC-scenarier

KinaEnergisituationen i USA, ochEU, Japan
förUtgångspunkter beräkningar

Sveriges situationKonsekvensberäkningar och

and the Climate ConventionDeveloping Countries

potential for Swedish action

Silveira, Stockholm Environment InstituteSemida





slutsatserochSammanfattning1

föråtgärderöverenskommelserlångtgåendefram tillnåSvårighetema att ommer
klargörasvårigheternaframför allt påklimatförändring beror atthejdaatt en

klimatpanelFNsklimatet. Inomförändringtroligviddenochallvaret avenav
i dettabörklimatproblemet. DetutvärderingnärvarandeförIPCC görs aven

understrykas:sammanhang

uppvärmning 0,2-0,3°Cmotsvarandeklimatetförändringredan avatt enaven-
anpassnings-begynnandeskulle innebäramindrekanskedecennium, t m0per

skogar ioch borealatempereradeframför allt förför ekosystemen,svårigheter
förändras,samtidigt skullenederbördensynnerhet om

hotade, på grundsärskilttorrområdenvärldensinommarginalområden äratt-
hanteringmänniskansorsakatsökenspridningökad avovarsammaavsomav

mark,

medförskjutaskommerför jordbrukbetingelsermed godaområden attatt-
områdeninom dei synnerhetvissa länder,förallvarliga konsekvensermöjliga

klimat,harpå jorden torrtsom

ökadeklimatfuktigarekombinerat medstigande etttemperaturatt geren-
redanexempelvis malaria,sjukdomarför spridningförutsättningar somav

världendödsfall år imiljonerförorsakar 3idag perca

sekel, jämförtunderochmellan 20 80stiga nästanivå kanhavets väntasatt cm-
1900-talet,undermed 10-25 cm

förminskar riskenbeskriver inteforskarnascenarieri deosäkerhetenatt som°
likavälklimatförändringar kanoväntade framtidaeftersomskador,omfattande

Osäkerhetenförutsäger.scenariernadet hotförsvagaförstärka somsom
omfattande skador kanochförutsemöjligheterminskar våra näratt mervar

inträffa.komma att

kan konstaterasDet

tröghet intesocio-ekonomiskaglobalamed hänsyn till detdet systemetsatt-
på nivåväxthusgasemastabiliseramöjligheterfinns motsvararatt ensomen



och knappast heller påkoldioxidkoncentration lägre 450är änsom ppmv
nivå,denna

på nivå motsvarande fördubblingStabilisering växthusatt enav gaserna enen°
ellerstabiliseras på 480koldioxidhalten i luften kräver C02att ca ppmvav

efterdikväveoxid ökar 2050,lägre halterna och ävenmetant av0 rn om

koldioxidkoncentrationer ellervid så 650 750Stabilisering högaatt somen-
klimatsystemet.markant ökar risken för allvarliga störningar avppmv

stabilisera koncentrationen växthusgaser på 550 gäller enbartFör att av ppmv
från fossilabränslen måste de globala capita-utsläppenbidrag från fossila per

från år och till 0,7 C till år 2100.bränslen minska till 0,9 C till 20501,1 tonton

energianvändning idag baserad på fossila bränslen.Ungefär 80% världens ärav
fossila står för människans globalaAnvändningen bränslen 80%av ca av

åtgärder klimatförändringar harkoldioxidutsläpp. Vid diskussioner motom
därför de fossila bränslena nyckelroll.en

sammanfattade den centrala uppgiften i klimatarbetet i sinKlimatdelegationen
på följande1994 sätt:rapport

samhällen så användningenskall i-ländema kunna ställa sinaHur att avom-
minskarfossila bränslen radikalt

skall u-ländema kunna utvecklas ekonomiskt utsläppenHur utan att av-
alltför mycketväxthusgaser ökar snabbt och alltför

På lång sikt måste tänka sig konvergens utsläppen capita ochman en av per per
BNP-enhet mellan olika länder i världen. u-ländema måste tillåtas öka sinaDvs

nivå,utsläpp någon medan i-ländema samtidigt minskar sina utsläppmot mot
nivå.samma

åstadkomma sådan utveckling viktigakrävs omstruktureringFör att en en av
delar industrin och energi- och energisnål teknologiNytransportsystemen.av av

fömyelsebara energikällor måsteoch introduceras. Sannolikt måste även
produktions-, och konsumtionsmönster förändras i riktning lägretransport- mot
energiintensitet och lägre utsläpp koldioxid. Sådana omställningar är stor-av
skaliga och lång tid.tar



i-ländema fortsätter ökasiktdet hotetkan konstateras ärDet största att attatt
utsläppsnivåer vilketsig i-ländemasu-ländema börjarutsläpp ochsina närmaatt

förhindra detta måste i-ländemasklimatsynpunkt inte acceptabelt. Förär attur
teknologi och systemlösningarutvecklingminskanivåer nya somgenom av ny

i u-ländema.introducerasockså kan

energin,den billigaste krävsfossila bränslenabakgrund deMot ännuatt gerav
övergång till andra energislag. Enför åstadkommaekonomiska styrmedel att en

utveckling energi-stånd forskning ochkomma tillstyrning behöver mot av nya
föredrar olika styrmedel.olika förutsättningar DetOlika länder medkällor.

för varje land i kombina-sammansättning styrmedel unikalämpligaste är aven
emellertid utfommingenöverenskommelser. Viktigtregionalation med är attt ex

det sådet landländergruppstyrmedel blir anpassad tillvarje att styr-avserav
effektivitet.möjliganingen mestager

genomförande, innebär landImplementation JJoint att ettgemensamt
syfte helt ellerutsläppsbegränsande åtgärder i land iiinvesterar ett annat att

praktisktsig utsläppsreduktionen.delvis tillgodogöra Rentkunna är ännu ett
beslutadespartskonferensen klimatförändringar detVid förstakort.oprövat om

aktiviteter genomförda AIJ skallpilotfas för pröva gemensamtatt atta en
innefattar allaomfattande begrepp ochAIJ änärstartas. ett gemensammamer

har hittillsu-länder på frivillig basis. U-ländemaaktiviteter och deltagandet av
nackdelarnatill flesta de i uppräknadeförhållit sig skeptiska JI. De rapportenav

tydligt fastställs vilkenmotverkas de regleras i avtal där detkan troligen ettom
JI-projekt huruvida krediteringar skall utgå.projekt godtas ochtyp somav som
till miljövänligare teknik bör endast projektåstadkomma incitamentFör tatt ex

teknik användas.med denna typ av

långsiktiga perspektivet åtgärderdessutom viktigt i detDet ärär att notera att av
konsumtions- och produktionsmönster kommertillräckliga ändradeJI-typ utan

nödvändiga för klimatproblemet.bli hanteraattatt

mål i klimatkonventionen har skärpning och precise-nå deFör att ensom anges
i form protokoll diskuterats. denna diskuterasring åtaganden Iett rapportavav

några exempel hur sådana protokoll skulle kunna avsnitt de6.3. Iut,se se
vi försökt renodla olika element kan ingå. framtidaexempel har Ettsomsom ges

exempel nedan.protokoll skulle kunna kombination de somvara en av ges
förslag underlag till diskussionExemplen skall därför inte utanses som som en

vilka element bör ingå i framtida protokoll.ettsomom

3



protokoll diskuteras:Följande typer av

bascapita begreppetPer som
basnedskärningarProcentuella som

flexibelt basårmedkompletterat2a
överlåtbaragenomförande ellerkompletterat med2b gemensamt

utsläppsrätter
Harmoniserade koldioxidskatter

standardertekniska åtgärderGenerella -
växthusgaseråtaganden för övrigaSpecifika

följandeavseende påprotokoll medde olikaVi har diskuterat typerna av
aspekter:

växthuseffektenför hejdaEffektivitet att-
Rättviseaspekter-

jämfört med OECDför SverigeKonsekvenser-
Genomförbarhet-

från avsnitt 6.3 idiskussionensammanfattas resultatettabell 1.1I rapportenav
sammanvägdförsöktgäller koldioxid. Vi harför de förslag göraatt ensom
form + ellerkonstruktionerna iaspekt de olikavärdering respektive avavav

förkastas ellernågon princip skallResultaten skall inte--tecken. attses som
kanrespektive fördelarnaproblemenpekagodkännas att ututan varsnarare

säkerligen behövaolika elementen kommerrespektive princip.finnas rör De att
ochsamtidigt effektivt, rättvistprotokollkombineras för ärettatt genom-som

vägledning i sådanoch diskussionen tänktförbart. Tabellen är att envara en
optimal mix.diskussion om en



principer forolika ettdiskussionenSammanfattning1.1Tabell omav
de olikarankninginte6.3. Tabellenavsnitt ärprotokoll i aven

nackdelarnaochför-vägledning tillprinciperna utan varen
och kansummeringfinns Enexemplen +olikamed de av -.

består antagligenprotokollEttdärför inte göras. av en
flera element.sammansättning av

dominerarfördelar+
dominerarnackdelar-

Genomför-KonsekvenserRättvisaförEffektivitetProtokolls-
barhetSverigeförmellan länderhejdaprincip att

medjämförtväxthus-
OECDeffekten

per capita som svårtmycket+++
bas

P’°°°,‘° svårtmindre+ --reduktion

medd:o d °+ svan+ mm re-basårflexibelt

med Joint
mycket svårt++Implementa- -

tion

C02-Harm’ mycket svårt++-skatt

Generella
tekniska svårtmycket+--ochnormer
åtgärder



påexempel mix åtaganden skulle kunna på följandeEtt sätt:utseen

Koldioxid:

långsiktigt capita-mål, till år0,9 tCcapita 2050,ett t exper-

någon form kontrollstation på forriktmärke, i-ländemavägen ettav som-
%-riktvärde till eventuellt differentierat för olika länder, for2010 visaatt att,

på målet,är väg motman

tekniska förkrav utvalda anläggningarvaror där det viktigt konkurrens-är ur-
synpunkt går någorlunda förländer i takt, krav på bränsleförbrukningatt t ex
fordon,

miniminivå för koldioxidskatt, inkluderande särskild specifikation foren en-
energiintensiv industri.

Övriga växthusgaser:

specificerade åtgärder för begränsa utsläppen fluor-N20 ochatt metan,av-
föreningar.



Hotbilden2

Globala2.1 klimatförändringar

Under de 150 åren har människan utsläpp ökat luftens haltsenaste genom av
koldioxid +29%, +130%, och dikväveoxid +20% och har därigenommetan
förstärkt den naturliga växthuseffekten. Vidare har utsläpp andra kväveoxiderav
och freoner förändrat mängden luftenCF C- i också är växt-gaser ozon som en
husgas. har minskat i stratosfären och i troposfärenDen ökat under km10ca
höjd. effektivaCFC- dessutom själva växthusgaser. Teoretiska beräk-ärgaserna
ningar visar jordytans värmeekonomi på detta hittills har ökats med 2,4sättatt

Wm2, figuri0,3 2.1. Denna sammanlagda förstärkning växthuseffektense av
borde leda till höjning jordens medeltemperatur med 0,6-1,8°C.en av

Figur strålnings-2.1 Uppskattningar den globala förändringenav av
påverkan på påatmosfären förändradegrund koncentra-av
tioner växthusgaser och partiklar aerosoler i atmosfärenav
från påmitten 1800-talet tills i dag

.

Direktväxthuseffekt2 5 CFCfreonermm
Dikväveoxid
Metan

1.5 K0ld0Xd. . Troposfériska Sol-
strål-aerosoler

Indirektväxthuseffekt partiklar ningen
i0.5- ü

DirektIndirekt
E Tropos-5‘..a.‘°S- färiskt-0 5 - fanskt ozoni ozon

-1.5
Låg Låg LågHög Myeket Mycket

låglagKonfidensintervall

Källa: IPCC 1994



ocksåMänniskan ökaråren.detillkommit underfaktor harYtterligare senasteen
förbränning. Det svavelframför alltaerosoler i luften,partiklarmängden genom

bränderde omfattandesulfatpartiklar ochsmåoch olja bildarfinns i kol somsom
också vidsträckta stoñ-bildartropiska länderskogsavverkning iförekommit vid

eller veckor,redan inomellerförsvinner medAerosolermoln. snö ett parenregn
finns i områdenaerosolmoln alltidmedförtillförselnständigaden storaattmen

tropikema.och inom delarindustriområdenvärldenskring av

därför den mängdoch minskaråter rymdensolstrålningreflekterarAerosoler mot
framgårväxthuseffekten. Sommotverkartill Deombildassolenergi vänne.som

inkommandepåverkan pådirektamycket. Dendet osäkert hurfigur 2.1 ärav
Wm2Wmz, förmed :t0,3jämfört 2,4i0,6till mellan 0,9strålning uppskattas

molnens ref-kan aerosoler ökaväxthuseffekten. Dessutomden antropogena
växthuseffekten. Dentill deleffekter kompenserarlexionsfönnåga. Dessa en

Wm2.uppskattas till 1,7 i0,6globalapåverkan detglobala systemetav

stratosfären ochbåde iozonmängdenförändringarliksomAerosolema, av
pådärför inteeffekt kompenserarfördelade och derasojämnttroposfáren, ettär

viktiförorsakar. Detväxthusgasemaden uppvärmningenkelt är attsätt som
omedelbartaerosolerutsläppenåtgärder för minskaunderstrykaockså attatt av

kvar därmetan blirväxthusgasema utomluften, medanmängd iminskar deras
år eller50-100 mer.

Wmz1,7 d:0,6det klimatiskatotala påverkanMänniskans mot-systemetav
förändring skersådanmed 0,4-l,2°C. Enjämvikt uppvärmningvid ensvarar

havenstideftersom det avsevärdgradvis,emellertid endast värmaatttar upp
råder ihundratals Detdjup på någrabara till stortmeter.än ettVattenmassor, om

förväntasuppvärmningen kandenbara 50-70%allmän enighetsett att somavom
medstigit O,3-0,8°C,borde hittills hadvshar realiserats, temperaturenännu men

märkas så småningom.ocksåkommer attresten

inteframför allt på viosäkra. berorberäkningar DetdessaSom vetattärsynes
vattenånga kommer ökamycket mängdensärskilt väl hur när temperaturenatt

i atmosfären kommermolnmängden på olika höjderstiger. Vidare vi intevet om
rollockså viktigoch molnen spelari klimatöka eller minska ettatt envarmare

någonunderstrykas knappastbör emellertidför jordens värrnebalans. Det att
ökanderesultatinte skulle ökajordensforskare hävdar etttemperaturatt som av

mycket och hurspringande frågan Huri luften.mängder växthusgaser Den är:
snabbt



under den tidökatomgående: jordensinställer sig Harviktig frågaEn temperatur
hur årsmedeltemperaturenökat Figur visarväxthusgaser 2.2mängdendå

stigitObservationema visarunder åren 1860-1994.varierat att temperaturen
fram-angivelsei dennaosäkerhetensedan 1900, större än0,5-0,6°C är sommen

funnits förränfrån hela jorden intetillförlitliga dataeftersomfiguren, ettgår av
mellan obser-överenskommelsenågorlunda1900-talet. Vi finnerstycke in på en

ändå inte med säkerhetförändringar, vi kanberäknadeverade och säga attmen
relativtberäkningarna, eftersombekräftarobserverade förändringarnade stora

finns,troligt effekt redanförekomma.variationer kan Detnaturliga är att menen
hur känsligtdirekta observationermed hjälpsvårare avgöradet ännuär att av

i luften. Vi kan ändå dramängder växthusgaserför ökandeklimatsystemet är
enligtunder de årenklimatmodellemas trovärdighet stärktsslutsatsen senasteatt

StorbritannienHadley imodellberäkningar gjorda vid Centrefrånresultatsenaste
Tyskland.Institutet ioch PlanchMax

1861-1994.vid jordytanMedelvärdet för2.2Figur temperaturen
från IPCCsmotsvarande resultatstreckade kurvanDen är

utvärdering 1992.

Global 1861-1994averages
0.6 ‘ l I I

C

Källa: 1994Jones



den hydro-intensifieringsannolikhetmedför med alljordEn avenvarmare
för varje gradsmed drygt 5%och nederbörd ökarAvdunstninglogiska cykeln.

för intensivare neder-risk ocksåblir troligen ökadtemperaturförhöjnin Det en
och torka, huröversvämningarökad risk för bådedärmed ocksåbörd och menen

ovisst.sig jordenfördelaförändringar kan kommadessa äröveratt

klimatförändringar ärregionala och lokala2.2 Vilka

varmareblirjordenväntaatt om

global uppvärmningtroligmöjligt bildMedan det ettär att somav enge en
i luften kan vi baraoch aerosolerökande mängder växthusgaserresultat ännuav

jorden.fördela sigklimatförändring kommerallmän bild hur överattenge en av
finns områdenpå delar jorden. Dethögst olika olikaSannolikt blir de somav

Islands-området ochexempelvis iobetydlig uppvärmningendast får överen
fempå kanskefå uppvärmningAntarktis medan andra kanhavet kring änmeren

fördubb-i luftenökning växthusgasemagrader redan vid motsvararsom enaven
på halv-kontinentala områdenkoldioxid troligen inomling mängden norraav
påtagligt. Riskenockså komma ändrasnederbörd kanklotet. Fördelningen attav

i dag påsubtropiska områdena, redaninom deför torka ökar troligen mest som
områdena på halv-de kontinentalahåll brist på och inommånga har vatten, norra

klotet.

tendens tillkaraktäriseradklimatförändring kommer troligenEn att av envara
översvämningarväderfenomen, värmeböljor, torka ochökad frekvens extremaav

försäkringsbolag har under deVärldensoch möjligen även senastestorastormar.
skadeersättningar på grundtjugo åren fått betydligt krav påtio å större stormarav

förknip-omöjligt detta kandetoch översvämningar, är ännu avgöraatt ommen
med begynnande klimatförändring.pas en

övertygastroligt endast successivt kommer kunnaviDet är attattatt enom
bevis dröja tillpå gång och övertygande kanförändring klimatet ännuär merav

i grad långsiktigsekelskiñet. Frågan klimatförändring högstabortom är enom en
i naturligaoch aktualitet idag framför allt betingad trögheten defråga dess är av

kan på gång vi kan och eventuellDetta innebär änatt attsystemen. se enmer vara
såförändring kvar halvt sekel eller utsläppenklimatet blir ävenett omav mer,

kraftigt. Viktigt också omställning densmåningom reduceras är att aven
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växthusgaserminska utsläppenmarkant kanverksamhetmänskliga taravsom
genomföras.anspråk förårtionden i att

NordenförKonsekvenser

detfortfarande osäkra. Detochmycket görklimatfömtsägelserDagens är grova
del detNordensspeciellt regionalt. Förkonsekvenserna, äranalyserasvårt att

fördelning och frekvensenregionalai nederbördensframför allt ändringar av
påverkan påstudierförutsäga. Desvåraväderförhållanden är attextrema avsom

ochkänslighetstesterdärför betraktasgenomförts, börhittillssamhället, somsom
på-kommeri Nordendockvisarinte De attatt vattenresursemasom prognoser.

verklighet, vilketIPCC bliruppvärmning angivitsdenverkas starkt avsomom
energiproduktion.miljö ochVattenförsörjning,får betydelse för

Å specielltvärldshavencirkulationen itermohalinafrågan denandra sidan är om
skulle kunnaförändring dennaeftersomde nordiska ländernaviktigt för aven

sådanoch nedisning Europa. Attdramatisk avkylningleda till enav norraen
på-uppvärmning harföljden globalskulle kunna bliavkylningregional av en

forskare.flerapekats av

klimatförändring2.3 Effekterna av en

befolkning och försörj-främst människors hälsa,klimatförändring påverkarEn
jordbruk ochkustområden de naturliga ekosystemeni lågläntaningssystem samt,

skogsbruk.

till länder tilltropiska kan spridasfinns risk för sjukdomarDet gränsaratt som
skulle exempelvis kunna få bättreområden. Malariaendemiskt infekterade

har högaspridningsmöjligheter. klimatzoner redanInom sommar-som nu
sjukdomar och dödsfall, särskiltökar risken för vännerelateradetemperaturer

Även vissa allergier skulle kunna öka i frekvens. Detbland fattiga i storstäderna.
hälsorisker i Sverige.finns dock inga ökadenämnvärt

beräknas med underVattenståndet i stiga 20 80världshaven nästacm-
luften business usual-århundrade, växthus i ökar enligt ettom gaserna as

påscenario. höjning sker inte likformigt hela jorden, blandDenna över annat
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höjer sig fort-SkandinavienHelai jordskorpan.isostatiska rörelsergrund av
för 10 000försvann 8 000 áinlandsisenden mäktigasedanfarande havet,upp ur

håll, blPå andraårhundrade.med till 90i Sverigeår sedan, acm perupp canorra
iställetnådde, sjunkeraldrigdit inlandsisenområden,de angränsandeinom

Nordtyskland,Nederländerna,iNordsjön, såsomkringlandet. Kustområdena
till 20sjunker medsydligaste Sverigeoch allraDanmark även cm perupp

århundrade.

utsatthetvattenståndstigandekonsekvensenallvarligaste är störreDen ett enav
ökar ganskaorkaner. Riskernaochsamband medöversvämningar iför stormar

någraförändringar på endastmåttligaområden förlågläntasnabbt inom även
vid exempelvis imynningarflodernasdedeltaområdentiotals Bördiga storacm.

ekonomiskau-ländemashotade ochBangladeshKina, Indien och är resurser
påtidigarehotadeVissa dessutomskydd. äninte för effektivaräcker är mer nu

å andra sidan,Nederländerna,överexploateringgrund naturresursema.avav en
havet.invasionskyddlättare bygga högrekan mot aven

medbefolkning på jordenväxandehotadekanskeVärldens skogar är av enmer
sådanklimatförändring.måttlig Enlevnadsstandardhögre änsträvan mot enen

utveckling.önskvärdkomplikation förytterligareändå innebäraskulle enen
klartområden innebärkontinentalablir inomklimatetTendensen etttorrareatt

finns där.skogarhot demot som

få betydande svårighetertroligenkommerDe naturliga skogsekosystemen att
tempereradeår inomlivscykel 50- 100deras långsammasig på grundanpassa av

förutse precistkunnaVår oförmågaoch boreala områden. ännuatt mer var
bliallvarliga de skulle kunnaoch hurklimatförändringar kanmarkanta väntas

emellertidBeräkningar visarfortfarande diffus.hotbildeninnebär attäratt
anpassade till detinte längre kommer20-40% jordens ekosystem nyavaraav

avjordens medeltemperaturredan vid höjningkan kommalokala klimat ensom
därförhastighet spelarKlimatförändringensmed eller grader.ett enen par

roll.mycket stor

väljamöjligheterna andraanpassningsbart till följdJordbruket är attavmer
frekvens perioder, igivetvis ökandegrödor. riskenDen största är torra somav

för möjlig-och det finns givetvisallmänhet minskar jordens avkastning gränsen
kan å andra sidan ökadandra regionerheterna till anpassning. Inom temperatur

påjordbruk. Modellberäkningar tyderförutsättningar föroch nederbörd bättrege
totala produktion jord-någon minskning jordbruketsdet inte skulle bliatt avav
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godafördelningengeografiskaskulle dendäremotbruksprodukter, avmen
ländernarikamarkant. Demed ganskatill ochändrasproduktionsförhållanden

ställ-finansiellaeftersom derasmåttligt,endastbörjanvarje fall tillidrabbas en
handeln.internationella Detden ärsigkompenserademtillåterning att genom

från jord-produktereftersomländernafattigaåterigen de är mest utsatta,som
80% BNP.fortfarandehållpå många utgör änbruket avmer

effekter.oväntadeförriskentillkommereffekternabeskrivnadeUtöver ovan
fundamentalastorskaligaeftersomgenomgripandekaneffekterSådana vara

överenskommelserlångtgåendenå fram tillsvårigheternaberörs. attsystem mer
och viddenallvaretklargörasvårigheternaallt påframförberoråtgärder att avom

understrykas:sammanhangdettabör iklimatet. Detförändringtrolig aven

0,2-0,3°Cuppvärmningmotsvarandeklimatetförändringredan avatt enaven-
anpassnings-begynnandeinnebäramindre skullekanskedecennium, t o rnper

iboreala skogartempererade ochförframför alltför ekosystemen,svårigheter
förändras,skullesamtidigtnederbördensynnerhet om

på grundhotade,särskilttorrområdenvärldensmarginalområden inom äratt°
hanteringmänniskansorsakatsökenspridningökad avovarsammaavsomav

mark,

medförskjutaskommerför jordbrukbetingelsermed godaområden attatt°
områdendesynnerhet inomländer, iför vissakonsekvenserallvarligamöjliga

klimat,harpå jorden torrtsom

för-ökadeklimatfuktigarekombinerat medstigande etttemperaturatt geren-
idagredanexempelvis malaria,sjukdomarspridningutsättningar för somav

ökabefarasantalet smittadevärlden,dödsfall år imiljonerförorsakar 3 perca
på miljoner.nivå 300från dagensmiljonermed 40-80

jämförtsekel,underoch 80stiga mellan 20 nästanivå kanhavets väntasatt cm-
1900-talet,undermed 10-25 cm

risken förminskarbeskriver inteforskarnascenarieri deosäkerhetenatt som°
likaväl kanklimatförändringaroväntade framtidaeftersomskador,omfattande

Osäkerhetenscenarierna förutsäger.hotförsvaga detförstärka somsom
skador kanomfattandeförutse ochmöjlighetervåraminskar näratt mervar

inträffa.komma att
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Globala förutsättningar3

Utsläppen koldioxid tillhar idag ökat koncentrationen i lufihavet med 29%.av ca
Växthusgasemas sammanlagda ökning på grund människans utsläpp mot-av

ökning koldioxidens koncentration med 50%. Effekten densvarar en av ca av
förhöjda mängden stoft aerosoler i luften motverkar denna uppvärmning med
kanske fjärdedel. emellertid mycket ojämnt fördelad.Denna ärca en

Frågan hur utsläpp kan kommer förbli ikoldioxidstora väntas attom av som
för diskussionerna och därmed likaså frågan fortsatt användningcentrum om av

fossila bränslen kol, olja och naturgas bas för världens framtida energi-som
försörjning.

Plantering tropisk skog enbart med avsikt eliminera växthusgasert attav ex
innebär den skogen f°ar huggas för utnyttjande människor,att uppvuxna ner av
eftersom koldioxid från biomassan då förr eller kommer hamna iattsenare
atmosfären. innebär således krañigDet konkurrens med markutnytt-annaten
jande för bibehålla stående skog. Skogens roll kolsänka dock baraäratt som en

skogens många roller. Skogsprojekt måste läggas med hänsyn till allaav upp
viktiga törsörjnings- och miljöaspekter. bekämpa växthuseffektenFör på siktatt

det absolut viktigaste begränsa användningen fossila bränslen eftersomär att av
de tillskott kol till biosfåren. upplagring kol pågårDen iett nyttger av av som
skogen och ingen bestående förändring. Trädplanteringär temporär naturav ger
måste ske ständigt det skall ha någon bestående effekt.om

Utsläppen och dikväveoxid har i ökat takti med jordensmetan stort settav
ökande befolkning. möjligt fortsattDet ökning utsläppen så småning-är att en av

kan hejdas, hur omfattande åtgärder skall kunna vidtas är ännuom men mer
oklart.

Åtgärder för minska utsläppen CFC-gaser kommer troligen stabiliseraatt attav
deras koncentrationer i lufien under slutet 1990-talet under förutsättning attav
åtgärder får genomslag i u-ländema. riskerarDäremot användningenäven av
andra stabila fluorföreningar HCFC och HF C öka.attsom
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trenderoch3.1 Utsläppsmönster

bränslen.på fossilabaseradidagenergianvändningvärldensUngefär 80% ärav
globala kol-människansför 80%bränslen stårfossilaAnvändningen avcaav

Vidmark.uppodlingochskogsavverkningfrånkommerdioxidutsläpp. Resten av
bränslenadärför de fossilaklimatförändringar haråtgärderdiskussioner motom

nyckelroll.en

vissgenereringkoldioxid vidolika mycketbränslenafossilaDe av enavger
koldioxid kolmindreinnehåller mycket änenergimängd. Naturgas väte gersom

mellanställ-energimängd, olja intarkoljämfört medca 60% utvunnen enper
utsläppsminskningar kanBetydandejämfört med kol. görasca 80%ning genom

från kol tillframför alltbränslen,olika fossilamellanbyte gas.

energikällan. Idominerandeglobalt denved1800-talettill mittenFram varav
kolångmaskinen komintroduktionenindustrialiseringen och attoch med av

betydelsefulla energi-denblev oljanpå 1970-taletalltmer.dominera Först mest
Även likakol så kolenergikällaolja nästan storakällan. änstörreär gerom en

bidragspecifika utsläppen. Naturgasens ärpå grund dekoldioxidutsläpp störreav
tabell 3.1.mindre, se

1990koldioxidemissioner,ochenergikällor3.1 GlobalaTabell

CårGtenergitillfdrsel% av

2,324kol
2,633olja
1,118naturgas

5kärnkraft -
6vattenkraft -

12Vedeldningtraditionell -
2förnyelsebaraövriga -

6,0100summa

Council 1993WorldPrimer 1995 EnergyKälla: IPCC, Energy samt
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kämkrañ, vattenkraft andra förnyelsebara energikällorIdag ochävengenereras
till-mindre mängder koldioxidutsläpp fossila bränslen används vidattgenom

verkning och drifi anläggningama.av

Ökningen i i-ländema.energianvändningen har till allra delen skettstörstaav
Idag använder världens befolkning 70% energin. Skillnaden i25%ca av ca av

capita-förbrukning skiljer med faktor 10 mellan olika regioner iänper mer en
framväxtvärlden. och med industrialiseringen och konsumtionssamhällets harI

fort-förbrukningen fossila bränslen ökat. delar u-ländema harI storaav av man
farande traditionell vedeldning den viktigaste energikällan.som

Figur 3.1 visar utsläppen koldioxid från olika regioner. Höjden pâ staplarnaav
utsläppen capita medan utsläppsmängden.representerar ytan representerarper

Figur 3.1 Per capita-utsläpp koldioxid, räknat i kol 1990tonav

933° totalagutsläpp1990världens...procent avca-
.g°o;

av

O os
i-° 0-as ~o‘b:,$°°N10‘

°6I§\ .GQ å
093 .ab‘ .ge,¢° Globalt.v- an---made-b -ø 5~-----o -A.... -- .... värde

432
miljarderBefolkning i

Utsläpp kol ton capita och befolkningsmängd olika1993 i länder. Total-av per
utsläppet i Kina får multiplicerat rektangelns sidor i runda tal 0,6man om man

kol capital miljarder1,2 människor 720 miljoner ton.ton per x z
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medellångt IEAscenarioEtt -

gjorde 1994del OECD,IEA,International Energy Agency, ärThe enavsom en
Worldtill år 2010 Energyenergiutvecklingenden globalabedömning av

bedömningdenna ärviktigt1994. DetIEAOECD, poängtera attOutlook, är att
business-as-därför börtrender ochnuvarandeframskrivning ettses somaven

bedömning kommerdennavidtas. Enligtåtgärderusual-scenario där inga
År dåkommerår. 2010i genomsnitt 2,1%öka medenergianvändningen att per

dettaHuvudskälet tillenergi 1990. är48%länder konsumeravärldens änatt mer
öka med 70%totalaVärldens BNPekonomisk tillväxt. väntasantagandet om

period.under samma

länder tydlig.och andramellan OECDenergitillväxt ärSkillnaderna i

årmed till 2010.energiförbrukningen 28%ökarI OECD-

Östeuropa marginell ökningfåroch i fd SovjetunionenLänder i aven-
energiförbrukningen.

energianvändning.sinfördubblaru-ländema,världen, dvs änResten merav-
iOECDicke-OECD-ländemakommerEnligt detta scenario att passera

OECD-Oljeförbrukningen kommerårenergiförbrukning 2010. att passera
före år 2010.ländernas

öka iviktig. Kol förväntasolika bränslenutveckling mellanSkillnaden i är
mindre kol-energiförbrukningen. Naturgastaktungefär som gersamma som

regioner. Kol fortsätteri samtligaöka betydligtdioxid energienhet attväntasper
elproduktionen.ungefär 40%inom kraftsektom medkällandenutgöra största av

fördå kol stå knapptkommerökade elförbrukningenförväntadeGenom den att
energiförbrukningen.totala30% av

kolanvändningen iscenario ökaenligt dettaOECD-ländema kommer att samma
Östeuropamedantill år 2010energiförbrukningen, dvs med knappt 30%takt som

dockfördubblarmed U-ländemakolanvändningen 14%.fd Sovjet minskaroch
elproduktion.går tillperioden, detsin kolanvändning under mesta

energiförbrukningen underlångsammareOljeförbrukningen öka änväntas
iandelen produceradkrañsektom därökar inomperioden. Naturgas mest
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endast ilångsammast ochfrån till Kärnkraft ökarOECD-ländema ökar 10 20%.
u-ländema där denutbyggnad ivissa länder. Vattenkrafien ökar väntasgenom

Övriga står enligtenergikällor ökar snabbastförnyelsebaramed 160%.växa men
energiförbrukningen 2010. Denändå för bara 1,3%scenarioIEAs storaav

dock inteuppvärmning, matlagninganvändningen biobränsle för ärmmav
inräknad i detta.

långsiktigaIPCCs scenarier

scenarierSupplement, olika1992 IPCCIPCC utvecklade i 1992,rapporten sex
energi-ekonomisk utveckling,olika förutsättningar för befolkningstillväxt,med

källor tillstigande koldioxidutsläppSamtliga scenarier visarse bilaga 2.mm
medelbedömning,figur Scenariema och b2025, 3.2. sortsrepresenterar ense a

åtaganden utsläppsbegräns-skiljer b inkluderar nuvarandede sig att omgenom
befolkningstillväxteni de båda scenarier, och därningar OECD-ländema. I c
idag, miljarder årtillbaka befolkningen inte mycket 6,4faller så är större änatt

tillväxten ligger kring respektive 22100, och där den ekonomiska 1 procent per
därefter.minskas dock koldioxidutsläppenår i genomsnitt, stabiliseras eller

övriga scenarierår dock osannolik.Antagandet så låg befolkning 2100 Iärom en
förut-fortsätter kraftigaste ökningen visar scenarioutsläppen öka. Denatt som

olja och ochpå år, god tillgång påekonomisk tillväxt 3sätter procent gasperen
avveckling all kärnkraft till år 2075.av

energieftetfråganU-ländernas

flesta åren,de u-länder har energiefterfrågan ökat markant de 20 dennaI senaste
denökning kopplad till bl befolkningstillväxten, den ekonomiska tillväxten,är a

ökade decapita-inkomsten och framför allt den ökade industrialiseringen. lper
flesta u-länder, med undantag för de utvecklade länderna i Ostasien, till-varmer

i energiefterfrâgan BNP-tillväxten under dessa år. endastDetväxten större än var
i Singapore och Sydkorea energiefterfrågan från transportsektorn överstegsom
den från industrisektom och detta endast marginellt. står i kontrastDetta mot
OECD-ländema, där transportsektorn står för den tillväxten i energiför-största
brukning.
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från enligtFigur 3.2 Koldioxidutsläpp fossila bränslen och avskogning
IPCCs scenarier 1992, miljarder kol.ton

O

O I
IS92f,.

IS92ah O l IS92b-

IS92d

IS92e

2000 2050 2100
Year

Scenarier: IS92e Hög ekonomisk tillväxt och kol- ochstor
oljeanvändning

IS92f Hög befolkningstillväxt och kol- ochstor
oljeanvändning
MedelbedömningIS92a

IS92b Medelbedömning och förOCZ-begränsningar OECD
IS92d Låg befolkningstillväxt, lite oljeanvändning och stopp

för avskogningen
IS92e Låg befolkningstillväxt, låg ochekonomisk tillväxt

liten oljeanvändning
bilaga 2se

finns tydlig trendDet ökad andel energiintensiva industrier imoten en
u-ländemas totala industriella produktion. Tyvärr finns det, enligt ingetIEA,

tyder på effektiviteten i sektorn har förbättrats i någon grad. Manatt störresom
finner den mängden energiintensiva företag lågmed effektivitet istörsta
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aktiviteterindustriellavissaoch Pakistan. IIndienföljtSydafrika och Egypten av
substitu-åtskilligafinnsandramedan det ianvändasenergikan endast sortsen

industrin kaninombränsleanvändningen ägaFörändringar itionsmöjligheter.
kolintensivadenökningstrukturförändring,resultat t avex enav enrum som

tekno-utvecklandeproduktion,u-ländemasandelståltillverkningens nyaavav
bränslen.alternativaförrelativprisförändringarpålogier eller ett svarsom

ienergianvändningenindustriellaandel i denökat sinstadigtElektricitet har
energianvändningenmindre 30%ändåi dagu-ländema. Den änutgör menav

ihållande.gradvis ochhar varittillväxten

oljeberoende.ländersdessaandelenför denstårTransportsektorn största av
förBrasilien 58%ochAlgeriet 58,7i Indien 45,4%, att taandel 1991Dess var

för kantrender talardessabränsleförbrukningiTillväxtennågra exempel. som
förväntad ökad glo-Till följdfordonseffektivitet.Förbättringar ihejdas med av

deti u-ländemamiljökravoch högremotorfordonsproduktion ärbalisering av
inom denkommer närmastedetta slagförbättringarmöjligt ägaattatt rumav

till ökningleder docku-ländemaurbaniseringen ipågåendetiden. Den aven
förbättringar.sådanatenderarvilket ätaatttransporterna upp

fort-använder sigindustriermindrei vissahushållssektornI ävensamt man
energi-landsbygden.på Dennabiomasseenergi, specielltdelfarande till stor av

kommersiellajämfört medverkningsgradlågmycketform kännetecknas enav
läng-sektortraditionella bränslen ökar i denna änsubstitut. Konsumtionen omav

capita-snabbarehar ökatbränsleanvändningenkommersiella änDensamt. per
har med-urbaniseringendels påberorflesta u-länder. Dettainkomsterna i de som

beroende påbränslentraditionellaanvända sigblivit obekvämtfört det attatt av
subven-ofta kraftigdels pålagringsmöjligheter,ochbehov transporter enav

tionering elpriserna.av

Tillgångar på fossila bränslen3.2

uttryckas i enkla tal. Dekan intepotentiella tillgångarTillgången på energi och
förekomsterteknologi.ekonomi och Reserverpå geologisk kunskap,beror är

nuvarande teknik ochutvinningsbara medhar identifierats och bedömts somsom
geologisk ochtillgångar osäkraprisnivå. ytterligareResurser ärär som ur

sådana där förekomstenförekomsterTillkommande ärekonomisk synpunkt. är
ekonomisk betydelse. Genomeller okändingenokänd eller där den ärmer av
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följdbränslen stadigt ökat tilloch fossilaåren har avreserverna resurserna av
priser.förbättrad teknologi och ändrade Nyaförbättrad geologisk kunskap, stora

historiskt ökatochhar därmed gjortupptäckter settatt resursernareserverna
snabbare konsumtionen.än

uppdelat enligt de kategoriertillgångarna på fossila bränslentabellI 3.2 somges
tjärsandinnefattar oljeskiffer,Okonventionella oljetillgångardiskuterats ovan.

i skiffrar,Okonventionella inkluderarråolja.och naturgastung gasresurser
och i kolforekomster.packad sand, grundvatten

tillgångar bränslen,fossilaGlobala ochTabell 3.2 resurser avreserver,
GtCIPCC 1995. Enhet:

tillkommanderesurser reserverreserver
förekomster+ resurser

okändutvinningsbara osäkra mer
utifrån förekomstmed nuvarande

ingen eller okändteknik och pris- geologi och
nivå ekonomiskekonomi

betydelse

Olja
konventionella 170 2OO120 50
okonventionella 300140 180 320

Gas
konventionella 70 70 140 150
okonventionella 110 300 410 340
hydrater 12000

Kol 650 2600 3250 3300

100 16000Totalt 1 3200 4300
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innehåller begränsadeocholje- ochKonventionella globala resursergasreserver
GtC 1990.innehåll 750atmosfärensjämfört medGtC,mängder kol, 300 av caca

uppgår till 240 GtC. Omtill 1994från 1860ackumulerade utsläppenDe man
exklusive hydraterolja ochtillgångarnaokonventionellain deräknar även gasav

betydligtkolresursemaochKolreservemauppgår dock till 000 GtC. ärde l
till 3 300 GtC.de uppskattasstörre,

fort-för denbegränsningingenfossila bränslentillgångarna på utgöria
sågångarnakoldioxid. Koltillenergirelaterad ärökningen utsläppensatta avav

flerdubblas vilketatmosfäreniCO2-haltenanvänds kommerde attstora att om
tillgångarna på ochkonventionellaenbart deoacceptabla risker. Ominnebär gas

koldioxidhalten,fördubblingförinomförbrukades ligger dettaolja avenramen
in okonventionellaräknarbegränsas. Omkolanvändningenförutsatt ävenatt man

atmosfären till 650halten iökaoch oljatillgångar skulle dock ensammagas
betydligt högre.haltenfortsättningen blirikol användsOm ävenppmv.

Intressekonflikter3.3

delkol och till vissenergiproduktion bort frånvärldensomstruktureringEn av
mellan olikarelationernapåverka de inbördesgivetvisfrån olja skulleäven

Även omställningekonomiska effekternade globalaländers ekonomi. av enom
Effekterna blirdrabbas.enskilda länderkommerbehöver bli såinte attstora

fossila bränslen. Dettaberoende sinnegativa för länderde är export avavsom
oljeproducerandedeklimatpolitik. Vi hursig tydligt i dagensavspeglar ser

slagkraftigt klimatproto-tillavvisandegrad ställer sigländerna i varierande ett
motarbetar aktivti Mellanösternoljeproducerande ländernakoll. Särskilt de

klimatkonventionensinomförsöken nå överenskommelseratt ram.

på olika länderklimatåtgärders effektpåverkarkarakteristikum ärEtt annat som
energidvs hur mycketEnergiintensiteten,ekonomins energiintensitet. som

ochindustrin, transportsektornpå hur effektivBNP-enhet, beroranvänds per
industri och transportstruktur,faktor ländersviktigenergisektorn En ärär. annan

energi-avstånd leder tillråvaruproducerande industri ochdvs andel storstorastor
industribranscher imellan likartadedockanvändning. Skillnaderna ävenär stora

harbland industriländemakanlikartade industriländer. Grovt sägasett attman
energislösandeenergianvändningen och USA denden effektivasteJapan mest

ligger någonstans där-Tyskland och Sverige iindustrin, länder Europasom
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kan till del sökas i inhemsk tillgång på energi och påemellan. Orsaken stor
blirenergiprisema. Rik tillgång på billig energi energisparåtgärder integör att

med hög energiintensitetlönsamma. Länder USA, Kanada och Australiensom
energianvändning hot viktiga delar sittkrav på minskad ett egetmotser som av

icke-näringsliv. Basindustrier järn- och stålindustrin, kemisk basindustri ochsom
metallurgisk industri hotas. följd koldioxidskatt eller andra åtgärder ijärn En av

förstärka finns redan idag med utflytt-enbart industriländema kan den trend som
ning råvaruproducerande industri från i-länder till u-länder.av

AustralienBland industriländema kolexportör och harär ävenstor storen en
Äveninhemsk kolanvändning. USA har inhemsk kolanvändning och iärstoren

självförsörjande gäller kol.vad Detta avspeglar sig i den starka lobby-stort sett
verksamheten från den amerikanska kolindustrin. tydligtMan kan dessaattse
intressen påverkar ländernas klimatpolitik.

Även i många länder beroende sin kolindustri, flera subven-Europa länderär av
tionerar fortfarande sitt inhemska kol. Kolsubventioner finns ochbl i Tysklanda
Spanien. omställning skettDen i bl Storbritannien har varit ochsmärtsamsom a
lett till arbetslöshet och i koldistrikten. Man skall inte underskattaprotester
svårigheterna, trenden i Europa dock håller på långsiktigtär att attmen man
avveckla brytningen det många gånger mycket dyra kolet. Utan subventionerav
skulle många därför inte starkI Europa kollobbyn likastängas. ärav gruvorna

i framför allt finns starka krafter ekonomiskaUSA, skäl vill ersättasom som av
kol med bland annat gas.

flera u-länder situationenI annorlunda. Kina och Indien har koltill gångarär stora
och särskilt i Kina användningen snabbt. Kol ofta subventionerat ochväxer är ett
utnyttjande de nationella tillgångarna industrialisera landetsättett attav ses som
oberoende utlandet. Både Kina och Indien har dock andra tillgångarav som
skulle kunna användas istället för kol. Kina har förmodligen oexploateradestora
gastillgångar liksom oljetill gångar. finns också i de flesta u-länderDet storen
potential för olika former solenergi och vindkraft. Denäven störstaav av
potentialen på kort sikt ligger dock i olika former energieffektiviseringar.av

Oljeindustrin världens i ekonomiska industribransch. Olje-är störstatermer
beroendet i samtliga i-länder och i många u-länder, tydligast idettaär stort är
transportsektorn. OPEC står idag för 40% världens oljeproduktion, 75%ca av av

finns i Mellanöstern. Mellanöstern Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwaitreservema
och Förenade Arabemiraten har tillsammans med Venezuela den största
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bli deförräddaländerolja. Dessaproduktionen är attökapotentialen för att av
kraftigt.skulle begränsaspå siktoljeanvändningenförlorarnastörsta om

små. DenNordsjönländerna kringför ärproduktionenökaMöjligheterna att
relativt dyrekonomi. Denför landets är attbetydelsefullmycketnorska oljan är

någraräckainteoch änMellanösternmed väntasjämförtproducera t merex
skulleikoldioxidskatt EUinförandetvisarstudierdecennier. Norska att av en

kol-hårdarehårt, mycketekonominoch änoljeindustrinden norskadrabba en
idioxidskatt i Norge.

olikamellanskillnaderfinnsdetkonstaterasummering kan storaSom attman
koldioxidutsläppen. Detminskaföråtgärderde påverkasländer i hur attav

och frånOPEC-ländemafrånsiktpå längremotståndet väntaär attstörsta
KanadaUSA,energianvändningochkolproduktioni-länder med storstor som

ochframför allt Kinau-ländema,kolproducerandeBland deAustralien.och
istället för deterbjudakani-ländemaberoende vadmotståndetIndien, är av

andraenergikällor,alternativaförteknologi system-kolet i forminhemska av
Andramycketpå kol i Kinasatsningenläge stor.dagenslösningar I äretc.

sannoliktSydostasieniframför allttillväxt ärekonomisksnabbu-länder med en
ocksåkanteknologi. Manochenergikällorvalvad gällerlättrörliga avmer

klimatförändring,hårdastdrabbastroligenländerdekonstatera att av ensom
tillsärskilt mycketbidra växt-inte kommeru-ländema,fattigastenämligen de att

förutsättning ingaunderframtiden.överblickbara Detta atthuseffekten inom den
länder ifattiga och rikamellanklyftanvad gällerförändringar skeravgörande

idag.skönjasförändringar kansådanatecken påvärlden. Få
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Globala strategier4

4.1 Utsläppsscenarier

artikel i klimatkonventionen relaterades bl måletI 2 sägs äratt attsom ovan a
atmosfärens koncentration växthusgaser skall stabiliseras på nivå inteav en som

upphov till farliga störningar klimatsystemet. På vilken nivå sådanger av en
koncentration bör ligga på diskuteras för närvarande. illustrera vad olikaFör att
koncentrationer innebär i form temperaturhöjningar och utsläppsrestriktionerav
har konstruerat antal olika koncentrationsprofilerIPCC med olika slutnivåer,ett
från dagens nivå till Utifrån350 750 dessa koncentrationsproñlerppmv ppmv.
har beräknat hur profilema för de utsläppen för koldioxid skallantropogenaman

för stabilisera koncentrationen på olika nivåer. Nivån 550ut att mot-se ppmv
ungefär fördubbling den förindustriella halten.svarar en av

Tabell uppskattar de4.1 maximala årliga utsläppen koldioxid fram till 2050av
och 2100 kan för olika koncentrationsnivåer i atmosfären inteaccepteras attsom
skall överskridas. tabellenI de årliga utsläppen dels under perioden framanges
till år dels under2050, perioden 2050 till 2100. De värden inkluderarsom anges
utsläppen till följd avskogning och förändrad markanvändning, vilka enligtav
IPCC scenario IS92a kan uppskattas till Cår0,8 Gt för perioden 1990-2050 och

Cår för0,6 Gt 2050-2100. Värdena i tabell 4.1 skall jämföras med dagens ut-
släpp på Cår följd5,5 Gt till användning fossila bränslen och 1,6 Gtca av av
Cår till följd minskande skogsarealer och uppodling mark, vilket lett tillav av en
ökning luftens koldioxidhalt från 280 till 358 1994.av ca ppmv

värden i tabellDe kan också jämföras4.1 med utsläpp enligt scenariersom ges
vidtagna åtgärder fram till år 2050 och 2100, omkring 660 respektiveutan 1500

Gt förC IS92a. Dessa värden överstiger uppenbarligen vida de utsläpp kansom
tillåtas Stabilisering eftersträvas på nivå 550 fördubbling eller lägre.om en ppm

de lägre stabiliseringsnivåemaFör kan utsläppen under halvsekel intenästa över-
stiga i genomsnitt Cår för10 Gt sedan behöva reduceras mitten ochatt motca
under andra hälften 2000-talet.av
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Årliga temperaturhöjningförväntadochmedelemissioner4.1Tabell
koncentrationsnivåerpå olikaCO2Stabiliseringvid av

Årliga FörändringmedelemissionerStabiliseringsfall
vidi °CCårGt

Stabilisering2050-21001990-2050

1,12,20,64,80,86,7 i450 iippmv
1,53,07,0 1,40,5 i7,5 i550 ippmv
1,93,7i10,1i1,l8,9i1,1650ppmv
2,14,21,013,40,8 i9,5 i750 ippmv
StabiliseringIngen169,5IS92a

ökningfortsatt

uppskattadebelysning FNsockså ivärdenpå dessaintresseDet är att avseav
tillmiljarder 10nuvarande 5,6från2000-taletunderbefolkningsökning ca

2100.miljarderoch drygt 11miljarder 2050

stabiliseraförår krävscapita-utsläpp attglobalavisar deFigur 4.1 somperper
järn-Somi tabell 4.1.nivåerolikaatmosfären på dekoncentrationen i angessom

befolkningsök-medIPCC-scenarierinlagt tvåockså antagnaförelse är samma
capita-utsläppenStabiliseringtill någonintelederning. Dessa av persynessom

atmosfären.iväxthusgaskoncentrationenhellerdärmed inteoch av

1,3 Cgenomsnittinuvarande utsläpp är tonvärldensbörDet peratt canoteras
bränslenfossilaanvändningpåår berorC1,1och år,capita ton avpervarav ca

frånlandanvändning. Utsläppändradskogsavverkning ochpåberormedan resten
Östeuropa på grundSovjetinom tidigareländerochinklusivei-ländema av

varierandecapita2,8 C1990bränslenfossilaanvändning ton percavarav
genomsnitt 0,5iutsläppu-ländemaston, medan tonochmellan 1,5 5,5 var ca

ton.till 2,0mellanvarierande 0,1årcapita och överper

enbartgäller550växthusgaserkoncentrationenstabiliseraFör att ppmvav
fossilafråncapita-utsläppenmåste de globalabränslenfrån fossilabidrag per

C till 2100.och till 0,7till år 2050till Cfrån 0,9bränslen minska 1,1 tonton
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Figur 4.1 Per capita-utsläpp for de olika scenarierna: IPCCs IS92a och
IS92e totala utsläpp; Stabilisering vid 750, 650, 550 och 450

frånutsläpp avskogning och ändrad markanvändningppmv
ske enligt IS92aantas

capitaton per
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bidragdebeaktaviktigtocksåunderstryka det är attviktigtslutligen attDet attär
kanväxthusgaserövrigaökningenklimatförändringframtida ge.till avsomen

koldioxidkoncentrationluftensnivåvilkenpåställa fråganintressantDet är att
koncentrationökandeväxthusgaserssamtligaeffektenstabiliserasmåste avom

enkel-koldioxidhalt. Föreller 750650550,450,skallinte änmotsvara ppmmer
typfall:tvåtillinskränker viskullhetens oss

dikväveoxidochMetan
nivå,nuvarandepåomgåendestabiliserasi

därefterförtill 2050framIS92ascenario attIPCCmedi enlighettillåts ökaii
uppnåtts.dånivåpå denstabiliseras som

utvecklingen,troligadennågorlunda inramascenarier kantvå omDessa anses
Tabell visar4.2sekel.hälftenforstaunder nästaigångåtgärder kommer av

beräkning.sådanresultatet av en

samlade växt-destabiliseraförCO2-stabilisering attNödvändigTabell 4.2
förutsläppsfallolikaatmosfären vidihusgaskoncentrationerna

växthusgaserövriga

750650550450Stabiliseringsnivå
ppmvmotsvarande C02

6,2Wm2 5,44,43,2forcingRadiative

6,3Ökning 5,6 2,11,81,5 4,53,3°C 1,1global temp.av ----

stab.,Nödvändig C02 om
dikväveoxidochmetan

650565480385stabiliseraskoncentrationen
nivånuvarandepå

stab.,Nödvändig C02 om
dikväveoxidochmetan

610535455365till 2050-enligtökar IS92a
därefteroch stab.

+-30 ppmvvärdeni angivnaOsäkerheten ärAnm: ca
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Sammanfattningsvis kan konstateras

socio-ekonomiska tröghet intedet med hänsyn till det globala systemetsatt°
stabilisera växthus på nivåfinns möjligheter motsvararatt engaserna en som

heller påkoldioxidkoncentration lägre 450 och knappastänär ppmvsom
nivå,denna

fördubblingnivå motsvarandeStabilisering växthusgasemaatt av en en- en
1800-talet kräver CO2koldioxidhalten i luften jämfört med mitten attavav

dikväveoxid ökarellert lägre ochstabiliseras 480 metano omca ppmv m
efter 2050,även

koldioxidkoncentrationer eller 750Stabilisering vid så höga 650att somen-
störningar klimatsystemet.markant ökar risken för allvarligappmv av

aerosoler i viss mån motverkar växthusgasemaspåpekades i kapitel 2Det att
kvantitativt.effekt. svårt fastställa deras betydelseuppvännande Det är ännu att

synpunkt det emellertid helt avgörandepolitisk 90%Ur änär att avmer
Svavel-människans utsläpp svaveldioxid sker vid förbränning kol och olja.av av

atmosfären någon eller möjligendioxidens och aerosolemas uppehållstid i är
för åstadkommanågra veckor. Så koldioxidutsläppen kan minskas attsnart en

lufthavet, koncentrationenStabilisering koldioxidens koncentration i minskarav
för kol-aerosoler i luften och deras avkylande effekt gäller inteDettaavtar.av

dioxiden, koncentration till den stabiliseringsnivån. Denväxer antagnavars upp
del uppvärmningen tidigare varit dold framträder då. Aerosolpartiklamasav som
kylande effekt bidrar därför inte till långsiktig lösning klimatfrågan.en av

Långsiktiga4.2 strategier -
förändrade utvecklingsmönster

strategiska frågorDe fram skiftande slag.växer ärsom av

skall den internationella situationenHur successivt hand förtas attom
förhindra klimatförändring kommer igång Vilka de övertygandeatt ären

för beslut inte i onödan skall skjutas på framtidenargumenten att
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redan iangelägenmedverkanderas äru-ländemaskallHur attövertygas om
fall intei varjeoch änredan 1998kanskeskall inledasskede, senarenästa som

sekelskiftetvid

åtgärderfrämjaskulleöverenskommelsertekniska-ekonomiska-politiskaVilka

på bästa sätt

sinklimatarbetet iiuppgiftencentralasammanfattade denKlimatdelegationen
följandepå1994 sätt:rapport

användningensåsamhällensinaställai-ländema kunna attskallHur avom-
minskarbränslen radikaltfossila

utsläppenekonomisktutvecklaskunnau-ländemaskall utan attHur av-
alltför mycketochalltför snabbtökarväxthusgaser

ochcapitautsläppenkonvergenstänka sigmåstelång siktPå perperavenman
öka sinatillåtasu-ländema måstei världen. Dvsländermellan olikaBNP-enhet

sina utsläppminskarsamtidigti-ländemanivå, medan motnågonutsläpp mot
omstruktureringutveckling krävssådanåstadkommanivå. För att enensamma

Fömyelsebaraenergi- ochochindustrindelar transportsystemen.viktiga avavav
produktions-,sannolikt måsteochintroduceras transport-måste ävenenergikällor

ochenergiintensitetmindrei riktningförändraskonsumtionsmönsteroch mot
lång tid.ochstorskaligaomställningarSådanakoldioxid. tarärmindre utsläpp av

nuvarandebrytautvecklingsådanåstadkommaför ärförsta attDet steget att en
tidigare.skisseratsfossila bränslenanvändningökadtrender med somaven

Indiendels Kina ochhotandeframstårutveckling,Vad u-ländemasgäller attsom
tillbilsamhälletspridningensnabbakoltillgângar, dels densina storaeldar avupp
skapasdetta måsteundvikau-ländema. Förbefolkningsgrupper i mönsteratt nya

måste deoch teknik skapas. Dessutomdär trenderframför allti-ländema.i Det är
förändras.drivkrafterna i u-ländemainterna

strategi förför globalinomhårda kravställaskan komma attDet att ramen en
klara detta:

minskabehövaOECD-länder kommerandraKolanvändningen i USA och att
kommeroch industriproduktionframför allt elproduktionteknologi föroch ny

fram.behövaatt tas
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i och u-länder för el-snabba ökningen kolanvändningen Kina andraDen av
produktion och industriell användning kommer behöva brytas. Industriellatt
utveckling och litenhöjd levnadsstandard kommer behöva tillgodoses medatt
användning fossila bränslen.av

snabba tillväxten oljeanvändningen inom transportsektorn kommerDen attav
behöva brytas. Nya eller teknologier kommer behövatransportsystem ut-att
vecklas och introduceras i OECD-ländema.

Vid uppbyggnaden konsumtionssamhällen och itransportapparaienav
u-länder tilloch kommer kopplingen ökning oljeanvändningenöststater en av
för privatbilar behöva brytas.mm

Punkterna bedöms de väsentliga för åskådliggöra denmest att typovan som av
åtgärder krävs. finns dock områden där utvecklingen måsteDet andraävensom
ske i andra banor och alternativ till fossila bränslen kommer behövas. Energi-att

Åtgärdereffektivisering i allmänhet viktig. för elbesparing och särskilt alter-är
nativ till luftkonditionering i tropikema också viktiga områden börär som
nämnas.

sådan utveckling kräver sambandetEn mellan ekonomisk tillväxt och ökadatt
energianvändning bryts. Detta innebär i sin de socio-ekonomiska grund-atttur
förutsättningama ändras.

utveckling förebilder i formFörutom och teknologier i OECD-systemav av nya
länderna istället för nuvarande energikrävande och nedsmutsande metoder krävs
också andra åtgärder. såväl u-länder krävsI införande styrmedel,som av upp-
byggandet institutioner nödvändiga for introduceraäretc att systemav som nya

teknologier.och Dessutom behövs utveckling åtgärder underlättaren av som
introduktionen alternativa och teknologier i u-ländema. kanHärsystemav
Världsbanken, GEF internationella och regionala spela viktig rollm organ en
tillsammans med bilaterala program.

folkomflyttningentakt med iI u-länder går från landsbygd till stad detatt är av
vikt samhällsplanering och urbanisering planeras med långsiktigt,attstor ett

miljömedvetet perspektiv där såväl människors livskvalitet, ekonomisk tillväxt
och ekologisk uthållighet in. hängerDetta med miljöanpass-vägs även samman
ning infrastruktur.och Strävan bör minimera behovettransporter attav vara av
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drivkrafter iolikabeskriva hurförmodeller behövsochMetoder atttransporter.
ochresandepåverkarsamhället transporter.

i-ländemapå sikthotet ärdet attSammanfattningsvis kan konstateras störstaatt
i-ländemassigbörjaru-ländema ut-och närmautsläppöka sinafortsätter attatt
förhindra dettaacceptabelt. Förklimatsynpunkt inte attsläppsnivåer vilket ärur

teknologi ochutvecklingminskanivåermåste i-ländemas nyaav nygenom
u-ländema.iintroducerasockså kansystemlösningar som

möjligheterTekniska4.3

förståelsengällervadgjortsvikti framstegharårenUnder de avsenaste ga
modernanvändandetvidväxthusgaserminska utsläppmöjliga vägar avatt av

möjligheter ochtekniskaexempel på devisa någravill härenergiteknikVi
till buds.stårenergikälloralternativa numerasom

blinkluderarpåväxthusgasutsläppminskalovandeDe sätten att a gas-mest
produktionbiomassa,kol ochförgasning transport-turbinteknologier, avav

solcells-vindenergi,elektricitetsgenerering,intermittentbiomassa,bränsle från
kraftvärmeproduktionoch vätebränsleceller för samtenergi, transport en ny,som

bio-frånochproducerad frånmedbörjatillenergibärare, naturgasatt senarestor
och elektrolys.kolmassa,

framför alltminskasVäxthusgasutsläpp kan genom:

utnyttjad biomassa,redanVid sidanenergikällor.förnyelsebaraByte till om-
vind-från biomassa,tekniker förjordvärmetekniker finnsochvatten- nya

tillfredsställaenergikällorförnyelsebara störstaLångsiktigt kansolenergi.och
energiefterfrågan.världensdelen av

åstadkommasutsläppsminskningarytterligarekanDessutom genom:

Kolets roll iutsläppen.lågkolsbränslen dämpandeochtillByte av-
tekniker dettavid byte till Nyaminskaskraftgenererande kan naturgas.

kapital-med lågahögeffektiv metodattraktiv,blivitområde dettagör att en
utbudet kol,mindrebegränsade utbudetkostnader. änDet naturgas, avav

långsiktiga roll.dessbegränsar
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Verkningsgraden för kraft-Effektivare omvandling fossila bränslen.av ny-
produktion har ökat till jämfört med tidigare 30-3 5%.60%över

rökgaser ibefriaoch koldioxidlagring. AttCO2-rening bränsle, rökgaserav-
avskilja kol-fossilbränsleanläggningar från koldioxid dyrt. däremotAttär

metoderväterika relativt billigt.dioxiden producerar bränslen Omärnär man
kan konstrueras dettaför tillvara dessa väterika bränslen sättär attettatt ta

koldioxidenpå till kostnad. Slutlig förvaringminska koldioxidutsläpp lägre av
för teknik dock mycket osäker.och ekonomi dessa ärtyper av

och sig denna trendKostnaderna för dessa teknologier har minskat väntar attman
konkurrenskraftiga på marknaden. finnsskall fortsätta så de blir Detatt mer

antingen kostnadseffektivaväsentliga möjligheter till utsläppsminskningar ärsom
genomslagidag eller kan komma bli så vid borttagandet subventioner,att avav
ochuincitamentkostnader och på energipriser, riktade FoU-insatserexterna nyttor

till marknadsintroduktion. Olika energikällors marknadspenetration beror i slut-
såsomändan på såväl fossila och andra bränslens relativpriser andra attributsom

tillgänglighet, mängd, institutionella förhållanden regleringar och styrmedel.samt
mångaKostnader varierar mellan olika platser och användningssätt vilket gör att

marknaden.omständigheter skapar möjligheter för tekniker sprida sig påattnya

4.4 Styrmedel

införa styrmedel klimatförändringarAtt globalt kräver många olika ställ-mot
ningstaganden. Nedan diskuteras två generella styrmedel koldioxidskattersom
och överlåtbara utsläppsrätter. de två främsta marknadsbaserade eko-Dessa är

förnomiska styrmedlen klimatfrågan. Styrmedlen har diskuterats på teoretisktett
och principiellt plan.I praktiken finns antal andra beskattningsmöjlig-även ett

framförheter, allt inom energi- och transportområdet.

Styrmedlen kommer nedan jämföras främst i fråga kostnadseffektivitetatt om
och rättvisa fördelningssynpunkt. Effektivitetsmålet, dvs maximera globalaattur
nettovinster från resursanvändning, går med exakthet uppskatta vid klimat-att
åtgärder osäkerhet orsaker och effekter växthusgasutsläpp förstorp g a om av
närvarande. Detta den optimala kontrollnivån okänd. Vad då kangör att är man

försöka minimera kostnaderna för uppnå givet globalt växthus-göra är att att ett
utsläppsmål. Rättviseaspekten härrör från den välfárds- och vinstpåverkan som

33



länder kanolikavalmöjligheter. Förföretagsochpå individersstyrmedlet har
samhälls-ekonomi ochindividenspå bådehårtmindreslå ellerdetta mer

ekonomin.

Koldioxidskatt

utsläppsmål. Ettglobaltför nå sättansträngningarinternationella ettkrävs attDet
administrerasochländerkoldioxidskattkunnaskulle uttas enatt avavvara en

skatte-specificerabarafall inteskulle i dettaAvtaletmyndighet.internationell en
kostnadseffektivtfördelas. Rentskallfrån skattenintäkternaockså hursats utan

beskattasallaländer förutsattallaenhetlig för attskattenbör mensett vara
olikaländerstillhänsynländernamellanintäkternafördelningen tarsjälva av

dvsutsläppsminskningar, rätt-mängdvissekonomiskt klaraförutsättning att en
skall haländerallaavtaldettaalternativ till säger attviseaspekten. Ett är ett som
rikafråntransfereringardå börkoldioxidskattharmoniseradinhemsk menen

bådaavtalet.delta i Iförmå deutgå förländerländer till fattiga attatt senare
detleder tillså denmed skattesatsenexperimentera attfallen måste attman

justerasbehövadessutomkommerSkattesatsenutsläppsmålet nås.önskade att
tiden.med

internationellt avtalpåbjudenkoldioxidskattharmoniseradfallet med ettI aven
på hur seriöst hotetberoendevarieraolika ländergraden iimplementeringskan

inter-avtal underundertecknatlanduppfattas. Omklimatförändring ettettom
ineffek-till relativtkoldioxidskattenlandetpåtryckningar kannationella ettgöra

substitut tillbeskattaenergiskatter,befintligasänka närativt styrmedel attgenom
produkterellerkomplementsubventionera ärfossila bränslen eller att somgenom

kontroll hurotillfredsställandehafossilbränsleintensiva attsamt avgenom en
själv-på landetsinkräktakoldioxidskatt skulle kunnaglobaldrivs in.skatten En

fram.svår förhandladärför bliständighet och kan att

från den globalaresultatpresenteradesKlimatdelegationen 1994frånRapportI
förut-analyseratsscenariemaECON-ENERGY. Ettjämviktsmodellen somav

globalårs nivå. Medpå 1987koldioxidutsläppenstabiliseringglobalsätter aven
Stabilisering påskall nåCO2-avgifi. dennaglobal FörStabilisering attmenas en

frånexponentiellt tiden 22stigaavgiften i fasta priserårs nivå måste över1987
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CO2‘ örekg år till år 2025 så längeörekg år 2000 via 52 CO2 2010 264 öre man
nuvarande ekonomiska tillväxt, befolkningstillväxt och gradvisförutsätter över-

skattertill elektricitet i folkrika u-länder. tydligt sådana integång Det är att
stabiliseringsmåletkan lösa de politiska problem kan uppståsom omensamma

utvecklingsfasskall nås. försöka nå Stabilisering i länder befinner sig iAtt som en
såsom u-ländema i realiteten så orimligt.gör är gott som

olikaverkningarna sådan skatt oerhört olika för länder,Dessutom är av en
beroende på landets näringsstruktur och ekonomiska och sociala anpassnings-

införmöjligheter. i land har låga energipriser,När USA,ett t enman som ex som
koldioxid.koldioxidskatt på örekg år medför detta Stabilisering I17 CO2 2000 av

eftersombehöver införa skatt på för åstadkomma detsammaEU 29 öre attman en
energiprisema högre där och sålunda har skattehöjning likaär storsamma
effekt. beträffar u-ländema där tillgången och efterfrågan på fossila bränslenVad
och därmed prisbilden inte kan hänföras till kurvsystem kommerens samma

u-ländemaär ieffekten koldioxidskatt inte resultat. Eftersomav en ge samma
ellerfärd med industrialiseras har de möjligheter till substitutionatt samma

förbrukning. bör chans till utveckling och under period fåreducerad De ges en en
därföröka sina utsläpp innan de börjar stabilisera. harmoniserad CO2-skatt börEn

inte i första fas omfatta u-ländema.en

Utsläppsrätter

Ett internationellt med överförbara utsläppsrättigheter går på allasystem ut att
länder i koalition får sig tilldelade utsläppskvot. kvot definierarDennaen en en
rättighet till antingen upprepade utsläpp eller rättighet till given volymen en
utsläpp gång.enda rättigheter kan på bank användasDessa ochen sparas en
vid tillfälle. fördelningenDen initiala utsläppsrättigheter tillkanett senare av
på olika Frågor måste lösas bl hur kvoter respektive land skallsätt. är storasom a
få, hur de skall fördelas inom landet och de skall auktioneras eller delasut utom
gratis. Om fördelningssynpunkt tilldelar ursprungliga gratiskvoterstoraman ur

fattigatill länder medför detta dessa kan sälja sina till rikakvoter länder. Enatt
minskad fossilbränsleanvändning uppstår sålunda viktig potentiellsom en
exportindustri för fattiga länder.

Omräkning har gjorts för alla skattesatser i detta avsnitt från USD till AnvändSEK.
växelkurs 1 USD 7.32 SEK 950830.är
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frihetländerde attstörreutsläppskvoterinternationella är attmedfördelEn ger
tyckernationellttillämpasskallstyrmedelvilkabestämma mansjälva omsom

transfer-någrakrävsskatter. Detharmoniseradeinhemskamedsystemetom
fördel-ursprungligadeneftersomutsläppskvotglobalhareringar när enman

fördelningseffekter. Dessutom ärtillhänsynskallutsläppsrätterningen taav
utsläppsmål.specifiktnågällerdetskatter etteffektiva attnärkvoter änmer

kanoch skattensvårighetskattertillämpande ärvidutsläppKontroll enavav
marknadensförosäkerhetsmomentinnebärvilketjusterasbehöva ettständigt

påpriserframtidasidanandraåkvotsystem attmednackdel ärEnaktörer. ett
fördelnings-vilketöverenskommelsen gör attgörsokända närutsläppsrätter är

osäkerhetdennackdelytterligare är storaEnförutsäga.svåraeffekterna attär
i kvot-förändringarvilkaochskall gällaperiod kvotemavilkenrådakan omsom

kvotmarknaden kanpåSpelreglemakrävas.kommakan varastorlek attsom
viktigaöverenskommelserlångsiktiga är attochTydligaöverblicka.svåra att

land detvilkenpåblberorföredrasstyrmedel typVilketeftersträva. avasom
råder.förutsättningarvilkagäller och som

standarderTekniska

tvingabl kanstyrmedel därockså formstandarderTekniska är amanaven
nuläget.utvecklade ifulltellermöjligateknisktinteteknologierfram ansessom

undvikaförnödvändigutveckling attpå den ärdrivaocksåStandarder kan som
innebäraskullestandardglobal attprodukterna. Enenergisynpunktde sämstaur

marknads-sinienergiförbrukningenbeaktatidag harredantillverkarede som
konkur-produkter harsinaförbrukning hoslägreochföring ensträvar mot en

kommasvårigheten överensblstandardermed attNackdelarrensfördel. är oma
får läggasambitionsnivånocksåfinnsråda. Riskenskallstandard attvilken som

ochutvecklingeniså långtkommithartill länderhänsynförlågt att ta som
standardvälbehövs. Närutsträckningi denmoderniserahar enatt somresurser
teknik.bättreutvecklaför företagincitament ännudet fåfinnsfastställts atthar
vilketteknologiertillgängligavaletbegränsastandarder kanTekniska även av

regelbundenförsvinner. Enteknologierutvecklaincitamentkan attgöra att nya
åstadkommaförnödvändigdärförstandarderuppgradering attoch äröversyn av

teknologi.och bättreny
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Fripassagerare

free-rider-problemet vidmedskall handskasfråga hurpolitiskEn är man
internationellttillSå anslutningenklimatförändringar. längeåtgärder ettmot

dvsbli fripassagerare,for länderfrivillig finns incitamentklimatprotokoll attär
hjälpa tillsjälva intesina utsläppandra länder minskarfördelardra attatt menav

länderinnefattade allainternationella skatten inteför kostnaderna. Om denstå
fossilbränsleanvänd-minska ochpå fossila bränslenvärldsmarknadsprisetskulle

Eftersom kol-kolläckage.avtalet s kländer undertecknati deningen öka som
forviss risksådana länder finns detbli billigare iprodukter skulleintensiva atten
visarkolläckageStudier gjortsökar.till avtalsländerdessa överexporten somav
faranPå kort siktvarierareffekternaentydigt resultat ärdock inget avsevärt.utan

industrierutlokaliserasiktprojekt på långså eftersom detinte är att tettstor ex
kolbaseradehandelssanktionerkoldioxidskatt.undvika Hotfor motatt omen

deltagande ifå fulltsamarbetar kandrivmedel med länder sättett attvarasom
enligt WGåtgärdsprogram, IPCC III.ett

bördornaFördelning av

institutionella strukturer,länder vad gällerOlikheter mellan olika t resurs-ex
måste beaktas för kunna väljaindustrialiseringsnivåtillgångar och rätt styr-att

ekonomisk kapacitet ochskillnader iintäktsfordelning. Samtidigtmedel och som
utsläppsminskningarfor kostnadseffektivautveckling skapar möjligheterteknisk

Fördelningsfrågan kommeröverenskommelser.medför svårigheter nådet attatt
u-länderförhandlingar klimatprotokoll. Föravgörande vid attattettomvara

utforma internationelltmöjlighetansluta sig finns det, nämnts att ettovan,som en
kan internationellaskatte- eller utsläppsrättssystem så dessa dra nyttaatt av

från dessainkomst-transfereringar resulterande intäkterna system.av

Slutsatser

billigaste energin, krävsbakgrund de fossila bränslena denMot ännuattav ger
energislagekonomiska stynnedel för åstadkomma övergång till andraatt en

innan tillgången på de fossila bränslena börjar bli knapp. styrning behöverEn
till forskning energikällor.komma stånd och utvecklingmot av nya
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lämpligastestyrmedel. Detföredrar olikaförutsättningarolikamedOlika länder
kombination medvarje land istyrmedel försammansättningindividuellär aven

varjeutformningenemellertidViktigtöverenskommelser.regionala är att avt ex
detsådenlandanpassad till det mestastyrmedel blir att geravser

effektivitet.möjliga

Implementation4.5 Joint

genomföramöjlighet förklimatkonventionen att gemensamtI parternaryms en
utnyttjasdå kanbörmedelklimatförändringar. Deåtgärder förpolitik och som

ellerförkortat JIimplementation nedanjointuttryckligen.inte Begreppetanges
ochkommitemellertid successivtgenomförande har attgemensamt annanges en

iinvesterarlandet investerarinnebörd. Medbegränsad att partmenas enmer
land mottagar-åtgärder isänkökandeutsläppsreducerande eller ett annat

utsläppsreduktionensigtillgodoräknadelvis kunnahelt elleri syftelandet att
avstå frånMottagarlandetutsläppsmål.kvantifieradesitt antasegetgentemot

investerarlandetgodo tilltillsig reduktionenräknarättenmöjligheten att men
slagsalltsåinnebärkapitalinvestering.elleristället tjänsterhåller ettenen

beräknade minskningar. JIutsläppsökningar bytsbyteshandel där faktiska mot
utsläppsrätter.med överlåtbaraförstadium tillkan ett systemettvaraanses

aprili Berlin i 1995klimatförändringarpartskonferensenförstaVid om
genomfördaaktiviteterpilotfas förblbeslutades pröva gemensamtattatt ena

krediteringar, dvs be-skall Ingaimplemented jointly, AIJactivities startas.
tillemellertid utgåutsläppsbegränsningar skallminskadelöningar i form egnaav

efter-och börfas. Skillnaden mellan JI AIJunder dennainvesterarländer noteras
införandetkundedefinitiontill följd dennadet enas ommannya somavsom var

innefattar allaomfattande ochpilotfasen. AIJBegreppet änär gemen-merav
fort-basis. kommeru-länder på frivilligoch deltagandetaktiviteter avsamma

tillskall refereramellan I-länder. AIJvid Annexrefereras tillsätta arrangemang
kan bidra tillinvolverade ochu-länder kan bliaktiviteter där attäven som

i konventionen.under Artikel 4.5 Iuppfyller sina åtagandenII-länderAnnex
för underlättaII-länder vidta åtgärderartikel förbinder sigdenna Annex attatt

för dessa skalltill speciellt u-länderöverföring teknologi och kunnande attav
konventionen.uppfylla villkoren ikunna
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kostnadseffektivt åstadkomma utsläpps-i-länderMånga JI sätt attettser som
teknologiöverföringar ochkan medföramekanismminskningsmål och somen

brukarför införandet JItalarkapacitetsbyggande i u-länder. Argument avsom
belysa följande:

följdoch till lägre kostnad tillinsatser snabbaremöjlighet erhållaatt av-
ochåtgärder i olika länderimplementeringkostnadsdifferentialen vid av

regioner;

vilket bidrar tillför utsläppsminskningar sänkskostnadernade totala att man°
utsläppsreduktionsmål;ambitiösakan anta mer

med reduktion någonutsläpp på platspotential kompenseraatt annan-ennya°
möjlighet till trade-offs;och sålundastans

för projekt inom skogallmänna och privata medelmöjlighet mobiliseraatt nyao
kan skapaekonomiska huvudsektorer. JIoch energi och inom andraäven nya

u-hjälp länder;investerare och via iför investeringar från både privatakanaler

medför uppstårmiljöfördelar projektetmultiplikatoreffekter och lokala som-
alternativ till kolintensiv teknologiför mottagarländer attgenom

tillhandahålls;

för snabb teknologiöverföring från i-länder till u-länderskapande vägav en-
teknologi. Eftersom industrin i många u-länderoch spridande expan-av ren

energiteknik förderar fort och i behov energi borde trendbrotten inomär av ny
hållbar utveckling detta skulle kunna underlättasskapas där och JI.av

bygger på konceptet kostnadseffektivitet, åtgärder för utsläppsminskningarJI att
skall utföras där de kostar minst och har effekt investerad enhet vilketstörst per
kan självklart riktigt. långsiktigaverka och teoretiskt Sett från det nödvändiga

finnsperspektivet emellertid del nackdelar med några saker börsamten som
beaktas, vilka gäller handel med utsläppsrättigheter.även

I-världen skall förebildutgöra en-

industrialiseradeDen västvärlden förebild i andra delar världen såvälutgör en av
gällande utveckling teknik konsumtion livsstil.och Vad igörsav ny som som
i-ländema, de metoder vi använder för avhjälpa klimatförändrings-attoss av
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hantera dettakommerländerför hur andraavgörande betydelsefrågan, får att
förindustriländemade rikaåtgärder inomkombineras meddärförproblem. börJl

policies,vidtari-länderstandard. Viktigtlångsiktig no-regretär attsättaatt en
enbart harnackdelarandramedför kostnader ellerintedvs sådana utansom

medtankenfaller helapåsamtidigt Jeffekter,positiva satsar annarsmansom
Även initiativ.åtgärder påförmås vidtau-länder börkostnadseffektivitet. egetatt

uppnåsLångsiktigt mål-

medför detperiod.utsläppsmål för Tyvärrsäkert nå visstlJ är sätt ettett att en
långsiktigasig detperioden ochmålet föringa incitament närmautöveratt

sina utsläppstabiliseramarginal kommerland medvisstmålet. Om attt ettex
ochmed I-projektland går in JtillI-mekanismen ledakan J ettannatatt ett an-

tillgodoräkna sig detförskapats sinadetvänder sig attutrymme somsomav
på sånedskärningarPotentialen för ytterligarenedskärningar. utöver ätsramen

sätt upp.

nödvändigtutsläppsramarFastställda-

alla har utsläpps-mellan länder därmellan tillämpaskillnad JIråderDet attstor
det i kretsoch tillämpainternationellt avtalfastställda enligt attett avenramar
bara investerar-fallethar sådana Iländer där bara vissa länderna närramar.av

gårentydigtdet inte påfastställd uppstår problemetlandet har sättettattramen
mottagarlandet.tillämpning iskulle ha varithur utvecklingen utanatt avange

varit fram-genomförandetfastställa detkan därför inteMan gemensammaom
nationella utsläppen.de Mangångsrikt inte följa utvecklingeneller att avgenom

för enskilda projekt ingår i detmåste ställa kriterier de gemensammasomupp
referensutvecklings-kriterier blirsådanagenomförandet. Uppfyllandet av-av

skall krediteras i formlandet med fast utsläppsâtagandegörande för enavom
från länderna blir deutsläppsram. finns risk för utsläppenDet större änstörre att

skulle ha blivit.annars

utsläpptransaktionskostnader kan leda tillHöga störrre-

de effekterosäkerhet råder hur övervakning och mätningDen stora avsom om
till medföråstadkoms med i mottagarländer utsläppsramar skallutansom

förutom för utsläppsminskningar iockså, risken de målatt sattssom upp
investerarländema uppstår.kanske kommer nås, kostnader Dessaatt att

övervakningskostnader, oftatransaktionskostnader°, dvs verifikations- och som
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ibidra till Jlkostnadseffektivitet kanhandlarfrån i teorin det attbortses när om
minskahemmaplan. Förminska utsläppblir kostsamtrealiteten attän attmer
påsigkoncentreratroligt kommerdettransaktionskostnadema storaattär att man

eftersom deanvändarledetenergisparprojekt ismåkraftverk än senaresnarare
resultatetmöjligtövervaka och Detkostsamt mäta. ärkommer attattatt vara mer

minskade.istället förbli ökade utsläppdetta kanav

från u-länderFarhågor-

påverka sinmottagarlandets möjlighetkan begränsaPå lång sikt ut-att egen
flexibilitetinvesterarlandetsyftar tillsamtidigt detveckling attatt mergesom

investerar-tenderar JIoch lång sikt. Dessutomutveckling på kort attsinstyra ge
industri iinhemskmarknadsandelar frånforländer incitamentssystem att taett

kommerinvesterarländerforfinnsmottagarlandet. Det attäven attoroen
mottagarländer.ikontrollera naturresurser

fram-u-länder iskimming. ochcream Omfenomenetfarhåga närEn rörannan
åtgärdernaendast de dyrastefinns riskenreduktionsmål nåFartiden attattegna

kostnadseffektivitetprincipenföljerInvesterarländeråterstår vidtas.att omsom
åtgärdskostnaderhävdasförst. detta kandet billigast Motåtgärdar där är att

teknologier dykermedskiftar tiden i taktöver att upp.nya

Slutsats

kortpraktiskt JSammanfattningsvis kan I oprövatär ännusäga ettatt rentman
har hittills förhållit sigkan falla U-ländemapilotfasen får utvisa hur detoch ut.

dekan troligen motverkasflesta de uppräknade nackdelarnaskeptiska. De omav
godtasvilken projektdär det tydligt fastställsregleras i avtal typett som somav
incitamentutgå. åstadkommaJI-projekt och huruvida krediteringar skall För att

användas.endast projekt med sådan tekniktill miljövänligare teknik bör t ex

långsiktiga perpektivet åtgärderdessutom vikti i detDet ärär notera attatt av
utveck-strukturomvandling och inriktning påtillräckligaJI-typ utan en nyen

ändå nödvändig för hantera klimatproblemet.lingen kommer bliatt att
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och de inter-Klimatkonventionen5

förhandlingarnanationella

Klimatkonventionen5.1

miljöproblemglobalthar vuxit framklimatförändring storHotet ett avsomom en
medutveckling fart i ochårtiondet.det sista Dennapolitisk betydelse under tog

medavslutades hösten 1985utvärderinginternationellomfattande ettatt en
införmotåtgärdervidtatill beslutsfattareappellforskarrnöte i Villach och atten

Brundtland-kommissionensvikti roll iutvärdering speladehot.detta Denna gen
redovisas imänniskanförorsakasklimatförändringhotetarbete och avsomenom

Vid behandlingenordalag.i relativt allmänna1987slutrapporten än avom
betonades detta hotårgeneralförsamlingen höstenirapporten som ensamma

för hållbar utveckling.vid planeringviktig faktor beaktaatt

initiativoch 1988beslut WMO UNEPgeneralförsamlingensbagrundMot togav
kunskapsläget.utvärdering Intergovern-internationelltill omfattande aven ny

utvärderingtillskapades. DennaClimate Change, IPCC,mental Panel varon
utarbetats friståendetidigare, vilka allatill skillnad frånalltså mellanstatlig av

övergripandemed förstaavslutade sitt arbeteforskargrupper. IPCC rapporten
höst beslutgeneralförsamling fattaderedan 1990. FNs attsamma omsommaren

förslag till klimat-förhandlingskommitté INC för utarbetatillsätta ettatt enen
i Rio Arbetevid dess planerade 1992.konvention föreläggas UNCED, möteatt

for Climate ChangeFramework Conventionledde till enighet somom en
kraflRio. Konventionen trädde i i 1994. Detundertecknades 156 länder i marsav

marsapril i Berlin.konventionens ägde i 1995första inompartsmötet ram rum

långsiktiga mål med följandeKlimatkonventionen sammanfattar konventionens
uttalande:

of and related legalThe ultimate objective the Convention any
Conference adopt achieve,that the of Partiesinstruments intomay

of stabilizationaccordance with the relevant the Convention,provisions

of greenhouse the atmosphere level that wouldconcentrations in atgas a
dangerous anthropogenic interference with the climateprevent system.

Such levels should be achieved within time-frame suflicient allowtoa
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foodthatchange,climateadapt naturally tototoecosystems ensure
developmentenablethreatened and economicproduction totonot

sustainableproceed in manner.a

välformulerad ochanmärkningsvärtparagrafDenna är

allowtillåtasklimatförändringar skaför hur snabbt ägagränssätter rumen-
adapt,toecosystems

atmosfären,koncentration iväxthusgasemasStabiliseringföreskriver aven-
globalapåverkan detfarligvadsöka klargöraländerna att avenuppmanar-

kan innebära,klimatet
ochlivsmedelsförsörjning intevärldensvikten äventyras,betonar attav°
världen.utveckling ihållbarmöjligt skapadet skallförutsätter attatt envara-

harl-ländemai-ländema Annexvidareföreskriver ansvaretKonventionen att
ländersinnebär dessaskede, vilketi förstavidtaga åtgärder ut-börja attettatt
Konventionen1990.överstiga utsläppeninte skallår 2000växthusgasersläpp av

klimatför-för hejdaansträngningarvidare görsförutsätter attatt engemensamma
länder iu-länder ochbiståhardärvid i-ländemaändring och attettatt ansvar

Östeuropa självständiga länderoch deomvandlingekonomisk somnumera
Sovjetunionen.deltidigare var en av

positionerOECD-ländernas5.2

beskriver ochuppfattar den hotbild, IPCCsOlika länder rapporter somsom
Följandeförfinns rad olika skäl detta.mycket olika.i kapitel Detåterges en

Berlinefter det första isammanfattning situationenkorta partsmötetav
nuvarande situationen.översiktlig bild denmarsapril 1995 att avavser ge en

efter tillgodose de kravUnionenEuropeiska strävar gemensamt att som-
sammanfatt-sekelskiftet.formulerar för tiden fram till IPCCskonventionen
osäkerheterifrågasätts inte. fullt medveten såväl rådandeningar Man är om

Berlin,kunde uppvisa enad front iallvaret i det hot beskrivs. EUsom ensom
beslut fattadestill sist blev avgörande för den framgång de därvilket som som

efterTyskland, Holland, Danmark och,måste drivandeMest ettanses vara. var
Portugal ochregeringsbeslut tidigare under våren, England. I synnerhetäven
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betydande tveksam-däremotItalien och Grekland visadeSpanien, ävenmen
förfrågar hurgäller framför alltinterna oenighethet. Denna ansvaret ut-om

utsläppen skallreduktionersmåningomsläppsbegränsningar och så även av
mindretveksamma länderna släpperfördelas mellan olika länder. De ut per

vilket inne-likformigtnå fram tillcapita övriga och villde ettän ansvar,mer
säkerligenfråga kommeråtaganden för dem.mindre krävande Dennabär att

två åren.under deförnyade förhandlingarbli föremål för närmast

betingad denBerlinkonferensen,låg profil underhöll mycketUSA nyaaven-
slag kanförpliktigande avtal detslutakongressens ovillighet att av sommer

åtgärdspaket bygger iAdministrationensske inom Klimatkonventionens ram.
åtaganden deVidare betonade USAfrivilliga åtaganden. utöverhög grad att

fråninnefatta åtagandenockså måstei konventionenredansom anges
u-ländema.

Australiensganska ochuppfattningar låg USAsAustraliensKanada och nära-
kraftfullt motstånd.kolindustri står för ett

Övriga ochmärktes mindre, Norgeframför allt JapanOECD-länder men-
för i-ländema.på skärpta åtagandenSchweiz stödde tanken

5.3 positionerU-ländernas

Institute i uppdragKlimatdelegationen har givit Stockholm Environment att
klimatförhandlingama.belysa inställning till klimatfrågan ochu-ländemas

U-ländema behandladeFöljande sammanfattning hämtad ärär rapporten.ur
hänsyn till deras hetero karaktär hartillsammans och någon distinktion med gena

inte gjorts.

U-länderna i den internationella klimatdebatten

Klimatproblemet präglas allomfattande dimensioner: den globalatreav
karaktären, den ojämna utvecklingen mellan länder och de effekter klimat-

främjande åtgärder kan komma på världsekonomin. dimensionerha Dessaatt
talar för deltagande både och u-länder nödvändig världen skalläratt ett av om
lyckas hejda klimatförändringen. Klimatdebatten har skapat möjlighet tillen om-
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u-länderochstyrmedel i bådeochutvecklingsstrategiergällerdettanke när
i detkonsumtionsmönsterochproduktionsmetodermedförtdensamtidigt attsom

förenau-länderutmaning förifrågasatts. Det attsamhället ärmoderna storen
utvecklingsprioriteter.mål medklimatkonventionens

frångåttklimatfrågani attu-ländemasåren harfemde sistaUnder engagemang
klimatförhandlingama. Dettaibeslutsrätthatillforskningenochdebattenfölja att

länderi dessaprioriteringariförändringtolkasenbartemellertid inteskall ensom
miljöåtgärder kommerdessaoroadeu-ländemaså ärdet attär attutan snarare

kan kommavilketsituation attsocialaochekonomiska ännuderasförvärra mer
utvecklingsmål.nå sinaför demförsvåra att

åtagandenNya

vid förstaenadesprotokollutforrnandetförmandatDet ett ommansomav
industriländema.föråtagandeninnefattaendastkommerpartskonferensen nya
fördelningmedproblemetåterstår lösaprotokollförhandlingarnaVid att av

kompromisser börtillmotvillighetU-ländemasi-länder.mellanbördoma sesnya
kapital-utvecklingsmönster,nationellautveckling,ojämlikbakgrundmot av

inhemskochkunskapifrågaobalanserochinvesteringarförunderskott omnya
u-ländemaiuppfattningar är:centralaNågraproblemet.hanterakapacitet att

klimat-hejdaförbidrai-länder skallförväntar sig attu-länder mestatt en-
förändring;

höga;upplevsklimatförändringhejdaförkostnader att somen-
efterfoga sigförmågavilja ochsinI-länder har inte attAnnex övertygat om-

konventionen;underåtagandensina
vad gällerfortfarandeoch u-ländermellankunskapsklyfian är stor-

klimatfrågan;
bördanfördelaförkriteriumvarit möjligtinte attdet har ettännu att enas om-

konventionen.genomförandevid av

45



Tekn ologiöverjörin g

Klimatkonventionen behandlar teknologiöverföring och kapacitetsbyggande
för båda vikt för implementeringen klimat-visa är störstaseparat att att avav

konventionen. identifiera för finansiell, teknisk ochDet viktigtär sättatt
utbildningsmässi hjälp för för nå åtaganden.underlätta u-länder sinaattattg

projekt kan andra alternativ kan inkluderaGemensamma sättett nyavara men
förmedel klimatrelaterade projekt, skatteincitament, marknadsgaranterande

åtgärder etc.

inansieringsmekanismenF

Global Environment Facilities till de möjligheterGEF betydelse kan relateras
den skapar för pilotprojekt med teknologier skulleatt starta nya som annars vara
svåra genomföra via traditionella fmansieringskanaler.att

Effekterna projekt för hejda klimatförändring finansieras GEFattav som av
kommer, givet GEFs begränsade bli ganska blygsamma, inteattresurser, om
andra projekt finansierade multilaterala banker och u-hjälp också sigtarav annan

klimatfrågor.an

vissa fall kan projekt ha negativ inverkanI på regional ekonomi, rubba
marknader redan stabila eller fasa aktiviteter förbetydelsefullaär ärutsom som
skapande arbetstillfällen. Klimatrelaterade projekt kan endast effektivaav vara
både från klimat- och utvecklingssynpunkt de in i mottagarländemasom passar
utvecklingsplaner och kan till kapital efter slutförandet det förstaomsättas av
projektet. Därför det intresse för u-ländema hur värdeöknings-är stortav
kostnaden, GEF skall bidra med, skall bestämmas.som

Aktiviteter genomförda gemensamt

Pilotfasen för genomförda aktiviteter kommer hjälpa till etableragemensamt att
metodologier och utvärderingskriterier debatten saklig dengöra änsamt mer
hittills varit. u-ländemaFör det viktigt aktiviteter genomfördaattvar separera

från genomförande.gemensamt gemensamt
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ömsesidigtsigvisargenomfördaaktiviteterOm gynnsamgemensamt vara en
konventionenimplementeragällerdetoch u-länderbådeför när attmekanism

efterfulloanvändas tillbördorfördelningvidelementviktigt attdet blikan ett av
år 2000.

konventionentillbidragU-ländernas

genomförandetvidu-ländemas sidafråndeltagandeuttömmandeEtt avmer
u-ländernasför ökaVad behövsviktigt.fortfarandeklimatkonventionen attär

konventionengenomföraförsökendeltagande i att
prioriteringar.för u-ländemaslyhördamåsteI-ländema mervara

mål förnå dagenskanvisa deledningen och attmåsteI-ländema attAnnex ta-
åtaganden.mål ochrörandediskussionerförbereda väg nya

u-ländemaikunskapenförbättrakommernationalrapporterUpprättandet attav-
påbörjas.skallarbetethurom

klimatet.vetenskapligt arbeteideltabörU-ländema ommer-
i konventionenmellanansvarsfördelningförkriteriumrättvist parternaEtt-

måste definieras.
åtagandenfardigförhandladeredangenomföraförmekanismerEffektiva att-

utvecklas.måste
mellanu-länder ochochdödläget mellanbrytaförmågaPolitisk att-

intressegrupper.

protokoll medförberedaskalldiskuteraselement måsteNågra ettom mansom
mål för u-länder:

skall till.ansvarsfördelningenför hurformuleraskriterium börEtt
Överförandet teknologi till u-länderav ren

klimatrelaterade projekt.medel förFördelning av
åtgärder.styrmedel ochimplementeringochUtformning av
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åtgärderStrategiska

NordSydfrågan skall bibehållas i diskussionerna under klimatkonventionen.
Länkar mellan de olika prioritetema i konventionen och utveckling behöver
identifieras i sektorer såsom energi, skogsbruk jordbruk.ochtransport,

nationalrapporterBra viktiga. kommer u-ländema för-De bättreär att ge en
ståelse för sin situation och sin potential för klimatfrämjande åtgärder.
Industrialiserade och snabbväxande u-länder måste börja vidta åtgärder.

U-länder bör avkrävas genomföra internationella överenskommelser.att

Energiutvecklingsplanema bör uppmärksamhetMer bör riktasöver. motses
energieffektivitet forskningoch förnybara energiteknologier.om

Klimatrelaterad forskning måste öka i utvecklingsländer för att uppmuntra
dem utveckla styrmedel och teknologier.att egna

Internationella organisationers arbete och u-hjälp bör ligga i linje med målen
for klimatkonventionen. I-länder måste arbeta för påverka multilateralaatt
utvecklingsbankers för lån och bidrag.program

Styrmedel och åtgärder för motverkande och anpassning till klimatförändring
måste utfonnas och genomföras både på nationell och internationell nivå.
Införande miljöskatter kommer modifiera konkurrensförhållanden,attav
firmors lokaliseringsbeslut och sysselsättningsmönster och kräver sålunda en
koordinerad ansträngning med gradvisa förändringar.

De från u-länder medverkat till detta dokument har tagitrepresentanter ävensom
några specifika åtgärder de vill rekommendera. Dessa redovisasupp utansom

ställningstagande i bilaga
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SverigesochprotokollFramtida6

situation

Utgångspunkter beräkningarför6.1

ochkällorberäkningflödenochNaturliga samtantropogena av

sänkor

bilagasammanfattningavsnittDetta är aven

iinbör räknasväxthusgaser intenaturliga flöden ettklartstå helttordeDet att av
på deinriktasProtokollet börutsläppsbegränsningar. antropogenaprotokoll om

påslagen.

bränslenfossilaförbränningmänniskansskillnad mellanprincipiellDet är aven
fördel-ochflödenaförändrarpåverkanatmosfären ochkol tillförsdär nytt som

globala kretsloppet. Deingår i detredan antropogentdet kolningen somav
från tekniskautsläppdels direktaomfattarväxthusgaserorsakade flödena av

aktivitet.mänsklig Dennaturliga flödenpåverkan pådelssystem, genom
dockflödenpå naturligamänsklig påverkan äruppskattningenkvantitativa av

fossilaanvändningfrånutsläppendirektaosäker.mycket De antropogena av
heltföljas påberäknas ochbränslen kan sätt.annatettuppmm

kvantitativaförsiffror basaddera dessainte börbedömer därförVi att somman
bränslenfrån fossilaåtgärder riktade utsläppprotokoll. Bådeåtaganden i motett

i klimat-viktiga elementregnskogför hejda skövlingenoch åtgärder äratt enav
förhanteras sig.strategi bör varmen

klimatföränd-i strategi för bekämpaoch sänkor bör beaktasBåde källor atten
nettotillväxtenSverige den årlisänkan iringar. idagDen utgörsstörsta avgaav

ackumulation kol i skogen. Dennavilket innebärskogens biomassa, netto-en av
ackumulationdecennier. sänkaupphöra några Entillväxt bedöms är avannanom

långsiktig karaktär.vilkenkol i vissa marker, är av mer
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StabiliseringellernedskärningarprocentuellainnebärberäkningssättEtt som
ackumuleras imängdmed denminskadedvs utsläpputifrån nettoutsläpp, som

sannolikt denför Sverige. Detofördelaktigt ärsänkor, skulle attextremtvara
kring 1990, denbiomassakol i skogensårliga ackumulationen störstsomvarav

framförnettoackumulationen berorårlihelt försvinna. Denkommer på sikt att ga
koldioxidmiljonerSänkan 1993 7avverkningenallt på hur tonär.stor cavar
minskar. Omsänkanökar i takt mednettoutsläppensvenskalägre 1990. De attän

fördubblas dåkommer nettoutsläppenutsläppen hålls konstanta att grovt sett
såledesnettoutsläpp innebärberäknadecennier.sänkan upphör några Att attom

nivån blir betydligtabsolutasnabbt, denSveriges sannolikt ökarutsläpp men
lägre.

kvantitativaosäkerheter iproblem medbakgrund vadMot sagts ovan omav som
till ivariationer från årmeduppskattningar, problem ett ett annat antro-stora

källorräkna ihopsvårigheterna mednaturliga flöden ochpåverkan på attpogen
tekniska sfären ochutsläpp från denskiljer påsänkor, förordar vioch att man

påverkan påmarkanvändning ochmedsänkor och källor har natur-göraattsom
påföljande byggernaturligt enligtflöden. uppdelning kanliga En göras nu-som

kategorier för rapportering.varande

bränsleanvändningEnergi allteknosfárenGrupp I
Industriprocesser

och andra produkterLösningsmedel
Avfall
Övrigt

JordbrukGrupp markanvändning
Ändrad markanvändning
Skogsbruk

Grupp skulle kunna beräknas och ligga till grund för kvantitativa begränsningar.I
sådant siffermaterialet effektenEtt protokoll skulle kunna följas och och avupp

vidtagna åtgärder kan utvärderas och beräknas. protokoll sigEtt tarsom an grupp
blir betydligt svårare utforma kvantitativa nedskärningar och ocksåatt som

mycket svårt följa och kontrollera.att upp
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sammanvägtellerVarje för siggas

dikväveoxid och stabilakoldioxid,växthusgasemaviktigasteDe är metan,
utsläpp kan uttryckasväxthuseffektenrelativafluorföreningar. Den ett somav

ellertidsperiod, vanligen 20, 100Potential för vissGlobal WarmingGWP en
koldioxidekvivalenter ochuttryckaskan på dettaår. Växthusgasema500 sätt som

växthuseffekten. 100-års perspektivetIför få denadderas sammantagnaatt svarar
växthusgasutsläppen.de sammanlagda svenskakoldioxid fn för drygt 80% av

u-länderOECD-ländema. mångagenomsnittet för Inågot högreDetta änär
de totala utsläppen.för mindre 50% Detkoldioxidutsläppen än somavsvarar

andelen hur metanutsläppenframför allt är.avgör är stora

källorkolgruvor viktigadjurhållning mm, ochJordbruk risodling, ärnaturgas
Med utgångspunktenmellan olika länderför metanutsläpp. Variationen är stor.

roll hurkostnadseffektivt protokoll spelar detfå rättvist och metanut-storettatt
länder medländer. Generellt kanvarierar mellan olikasläppen sägas att stora

potential för minska utsläppenmetanutsläpp från källor med attatt avgynnas
underExempel på sådana källor kolgruvorsamtliga växthusgaser.räkna ihop är

avfalls-naturgasdistribution, djurhållning ochnaturgasutvinning ochjord,
Vi harinternationell jämförelse låga metanutsläpp.deponier. Sverige har vid en

potentialen förfrån deponier, den totalaför metanåtervinning attett menprogram
mångaform relativt liten.minska växthusgasutsläppen i Förärmetan settav

små eftersommetanutsläpp möjligheterna ocksåu-länder med är tstora ex
åt.från risodlingar svåra någotutsläppen är göraatt

Åtaganden kvantitativa begränsningar detriktar sig mot sammantagnasom av
skulle inom OECD-ländema länder med kolgruvorväxthusgasutsläppet gynna

och läckande länder kan istället för minska användningenDessanaturgasnät. att
fossila bränslen genomföra åtgärder kolanvändningmetanutsläpp. Enmot storav

kan därför bibehållas i sådana länder medan andra länder tvingas minska sin
fossilbränsleanvändning. Alla växthusgaser bör ingå i klimatstrategi, viden men
kvantitativa åtaganden bör de räknas för sig.var
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sammanvägda1980-taletväxthusgaser under6.1 Globala utsläppFigur av
CO,-ekvivalenter100-årsperspektivet. Mtonpåverkan iför

time horizon100 year30000 —

20000 —

10000 -r
|-

I l--LI

I Jlx —~10000
N20 CH3 CCI3, SF5 and

CFCs and CF4
haions

Källa: IPCC 1994

6.2 Sveriges förutsättningar

Energianvändning i Sverige

tabell energibehovet fram tillvisas sammanställning det svenska 2010.I 6.1 aven
hämtade Underlag till Sveriges till klimatkonventionen ochData, är rapportur

Energirapport 1994.
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påi industrisektom baserasfor energianvändningens utvecklingPrognosen
ochutvecklingtillväxt, energiprisemasde enskilda branschemasbedömningar av

effektenstruktureffekt ochfortekniska utvecklingen. 2005den I ärprognosen en
energianvändningenvilket innebärenergieffektivisering medtagna,bl attav a

TWh, dvs totalt 25 TWh.tillbaka med respektivehålls 18 7

detransportsektorn bedömningarfor energianvändningen iI ger avprognosen
bensinför-genomsnittligaeffektivitetsforbättringar sker denkontinuerliga attsom

genomsnittliga för-kommer denbrukningen i dagens personbilar att varanya
förväntas järn-år godstransporterbrukningen i hela personsbilsparken 2005. För

Effekterna denframgångsrikt med främst lastbilar.kunna konkurreravägen av
Utrikes flyg-inte in iintegrerade Europamarknaden har vägts prognosen.mer

sjöfartstrañk inte medtagna ioch är prognoserna.

lokaleruppvärmning bostäder ochsektorn bostäder, serviceInom avmm svarar
effektivi-i for 2005för energianvändningen sektorn. l70 % ärprognosenca av

mellan och beroende påtetsförbättringar medtagna, vilka varierar 2 16 % upp-
värmningssystem.

årför6.1 Energianvändningen i Sverige 1990 medTabell prognos
2000 och 2005 i TWh.

1990 2000 2005

+14%Industrin 141 151 161

83 94 101 22%Transporter

150 +5%Bostäder, service 157 157

mm

TOTALT 374 402 419 + 12%

Källa: Sveriges nationalrapport till klimatkonventionen och Nutek
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COz-utsläppenergislag ochföljandetäcktesi Sverige 1990Energibehovet av

MtonårTWh 42197olja
Mtonår8TWh28kol
Mtonår5TWh7naturgas
Mtonår0TWh148kärnkraftochvatten mm
Mtonår0TWh67biobränsle

räknasinternationelltelenergin,produceradekärnkraften denräknas förSverigeI
producerade elenergininklusive spillvärme. Denenerginproduceradeden totala

räkna skulleinternationellaEnligt dettotala energin. sättetden att40%utgör avca
TWhkärnkraft 100ochelproduktion från större.forenergibehovet vatten vara

koldioxidSvenska utsläpp av

femtio- ochsnabbt underSverigekoldioxid iutsläppenökadeUrsprungligen av
nivån relativtlågsjuttiotaletsjuttiotalet. Undertoppåren påfram tillsextiotalen

framför allt inomskeddeMinskningendärefter minska.förkonstant hög att
förklaringen tillavgörandeindustrin. Denbostäderservice och inomsektorerna

kämkrañenutbyggnadtill ochfrån oljaövergångennedgången i utsläpp är av
utvecklingenpåverkatfaktorerAndra äroch 1984.skedde mellan 1976 somsom-

fjärrvärme.utbyggnaden av

årennågot mellanökabedömdes ikoldioxidsamlade utsläppetDet prognosenav
Ökningen ocksåökartransportsektorn. Utsläppetinomoch 2000.1990 är störst

bero-utsläppenökandeproduktion och Deför ärfrån anläggningar värme.av
produceras. Ibedöms behövastillkommande elkraftdenende hur prog-somav

förutsläppetgenomsnittemissionsfaktom iberäknatdet motsvararär attnosen
kraft importerastillkommandeallnaturgaskombianläggningar. Om antar attman

ochår 2000lägrebiobränsle blir utsläppet 1,1 Mtoneller produceras med caca
i kolkondens-produktionen skeristället1,8 lägre år 2005.Mton Antar attman

åroch högre 2005.högre år 2000 2,5 Mtonanläggningar blir utsläppet 1,4 Mton

delvis påfrån bostäder och service berorMinskningen utsläppen enav
individuell tillföljd övergång frånförflyttning utsläppen till gemensamav av
komma öka snabbare,Efter sekelskiftet bedömdes utsläppetuppvämming. att
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fossil elproduktion. beroendefrämst till följd växande inslag Detta ärett avav av
införs och vilka sparåtgärder genomförs.hur mycket biobränsle som som

kämkraftavvecklingen genomförs betydelse för deHur och kommernär att stor
koldioxid. Sverige elproduktion heltsvenska utsläppen har nästan ärav en som

energiformer koldioxid, dvs vattenkraft kärnkraft.baserad på utsläpp ochutan av
kärnkraft står för ungefärVattenkraft och vardera halva elproduktionen. Fram-

tiden för kärnkraften kommer få avgörande betydelse för Sveriges klimat-att en
politik. Enligt nuvarande beslut skall kärnkraften avvecklas till år 2010. Detta
innebär TWh skall sparande eller energi.73 ersättasatt av annan

tillförselOm denna mängd skulle produceras i fossileldade kraftverk krävs en
140-170 TWh bränsle. skulle upphov till mycket ökningDetta storav ge en av

koldioxidutsläppet. Om med bästa teknik användes skulle utsläpps-naturgas
uppgå till koldioxid.ökningen 30 Om produktionen skedde i kolkraftverkMton

skulle utsläppsökningen bli 60 Mton.nära

dessa siffror framgår det nödvändigt efterAv så delär strävaatt att att stor av
kärnkraften möjligt sparande och produktionsformer inteersättssom av som ger
utsläpp koldioxid, dvs biobränslen vindkraft.och Möjligheterna snabbtattav
bygga sådana produktionsformer dock begränsade varför snabb käm-ut är en
kraftsavveckling blir svår förena med Sveriges kortsiktiga klimatmål.att

Frågan kärnkraftavveckling studeras för närvarande i Energikommissionen.om
Kommissionens slutsatser kommer i december politiska1995. Deatt presenteras
beslut följer på detta kan få avgörande betydelse för vilken politik Sverigesom
bör använda för begränsa koldioxidutsläppen.att

En åtgärdspolicy för begränsa koldioxidutsläppen varierar beroende huratt av
länge kärnkraften skall användas. kärnkraftenOm skall avvecklas i enlighet med
nuvarande beslut blir det viktigaste inslaget så långt möjligt begränsaatt som
fossilbränsleanvändningen för elproduktion. Detta åstadkoms effekti-attgenom
visera elanvändningen så långt möjligt och främja alternativ el-attsom genom
produktion baserad på biobränslen och vattenkraft.

Om kärnkraften istället bibehålls under längre tidsperiod bör åtgärdernaen
istället inriktas så långt möjligt fossila bränslen medmot att ersättasom
biobränslen inom fjärrvärmesektom och industrin. Möjligheterna begränsaatt

55



förKostnadernafall.i dettabetydligtsjälvfalletkoldioxid störreutsläppen ärav
lägre.också betydligtutsläppenoch begränsa ärstabiliseraatt

olikaheltbiobränslen äranvändningeneffektiva t.ex.framgår denDet mestatt av
utformaskall kunnaSverigeavvecklas. Förkämkraftenberoende på att ennär

vadställningstagandedärfördetklimatpolitik krävslångsiktig ett avser
avvecklingkämkraftens

följandeharavsnitt 6.3protokoll idiskussionenförutgångspunktSom av
räkneexempel använts.

koldioxidutsläppetinnebäralternativDetta attStabilisering: av
till år 2010.periodenunderstabiliseras

och 10%år 2005reduktioninnebär 5%alternativDettareduktion:Liten
år 2010reduktion

ochår 2005reduktion%innebär 10alternativDettareduktion:Stor
år 2010.reduktion20%

jämförelsemed iminskasskallkoldioxidutsläppSverigesvadvisasfigur 6.2I
nedskämingsaltemativ.följande olikavidochmed prognosen

länderi andrakoldioxidutsläppochEnergianvändning

och år,capitatoeoljeekvivalenter5,6i SverigeEnergianvändningen är ton per
kol-svenskadetta detoch EU. Trotsför OECD ärgenomsnittetvilket är över

OECD-ländema och EU.förgenomsnittetlägrecapitadioxidutsläppet änper
andrarelativt lågtcapitautsläppetdet svenska gentemotOrsaken till äratt per

käm-inslagetdethögenergianvändningenindustriländer är är storatrots att av
bilagaenergianvändningen. I 5svenskabiobränslen i denvattenkraft ochkrafi,

capita i OECD-koldioxidutsläppenochenergianvändningentabell 3 visas per
länderna.
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Figur 6.2 Hittillsvarande och prognosticerade utsläpp koldioxid iav
årSverige fram till 2010 i jämförelse med alternativatre

procentuella nedskärningar.
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möjligaförpå principerNågra exempel6.3

protokoll

ochskärpningharklimatkonventionenimålnå de enFör att angessom
diskuterasNedandiskuterats.protokolli formåtagandena ettprecisering avav
försöktviharexempeldeIkunnaskulleprotokoll ut. gessådana somhur se

kunnaprotokoll skulleframtidaingå. Ettkan vara enelementolikarenodla som
därför inteskallExemplennedan.exempel somsesdekombination gessomav

ingå ibörelement ettvilkadiskussiontillunderlag somförslag omutan ensom
protokoll.framtida

diskuteras:protokollFöljande typer av

bascapita-begreppetPer som
basnedskäringarProcentuella som

basårflexibeltmedkompletterat2a
utsläppsrätteröverlåtbaraellergenomförandemedkompletterat gemensamt2b

koldioxidskatterHarmoniserade
standarderåtgärdertekniskaGenerella -

växthusgaserövriföråtagandenSpecifika ga

följandeavseendemedprotokollolikadediskuteratVi har typerna av
aspekter:

växthuseffektenhejdaförEffektivitet att-
Rättviseaspekter-

med OECDjämförtSverigeförKonsekvenser-
Genomförbarhet-

capita-mål basPer som

koldioxid-fördelninginnebärcapita-mål görattBegreppet avenmanper
skulle jordenssiktPå längrelandet.folkmängden itillförhållandeiutsläppen

tillförhållanderimligt ibedömsvadutsläpphaländer inte änstörre somsom
börutsläppenvisarbedömning motklimatförändringar. En attför carisken ner

uppskattade befolk-till FNsmed hänsynår 2100år tillcapita ochkol0,7 ton per
målsådantEttöverstiga 550skakoldioxidhalten inteochningsökning ppm.om

uppfyllaåtagandefårcapita attutsläpp störremed högaländer ettinnebär att per
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ilägre utsläpp capitamedan länder medminska utsläppengällerdetnär att per
öka utsläppen.viss tid skulle kunnaprincip under en

innehåll.med följandekonstruerascapita-protokoll skulle kunnaEtt per

risktagning förmed viljan tilllångsiktigt målEtt överenstämmer ensom
förslagsvishela världssamfundet,fastställs förklimatförändring en

Även långsiktigt delmål, 0,9Stabilisering på 550 tex tonettppm.
till fastställs.Ccapita 2050,

långsiktiga målet.detleder riktningNationella åtaganden igörs motsom
klimatkonventionen.redovisas tillPlaner

tekniskafram viktigabedrivs driverInternationellt samarbete vissasom
länder har enskilt.områden där svårtsnabbarelösningar inom att agera

för u-länderekonomiskformNågon inte utnyttjarersättning somgesav
kunna öka utsläppen.potential försin att

hejda växthuseffekten:Effektivitet för att
målet, lämnar frihet tillpekar detprotokollEtt storut engemensamma mensom

tilltidsscheman och åtgärder, möjlighetenskilt land bestämmavarje attatt ger en
för kraft-rättigheter, också riskminska intrång i varje enskild attstats enmen ger

exempelvis årpå framtiden. kraftfullt mål tillfulla nationella åtaganden skjuts Ett
befolknings-beroende hur tidigt åtgärder kan påbörjas och hurstarkt2050 är av

utvecklingen tidiga åtgärder skjuts på framtiden ökar denkommer Omatt ut.se
ackumulerade koldioxidhalten och målsättningen kan bli svår nå.att

underlätta kraftfulla åtaganden bör protokoll kunna utformasFör görsatt att ett
möjliggör åtaganden för grupperingar exempelvis SådanaEU.som som

grupperingar möjlighet utnyttja olika tekniker för exempelvis jointattger som
implementation stödja andra länder.att

Rättviseaspekter:
Ett protokoll bygger capita-princip borde ha möjlighet attsom en per en
upplevas rättvist. sådant protokoll kommerEtt dock påverka länder olikaattsom
beroende på olika förutsättningar vad gäller exempelvis tillgång på vattenkraft,
biobränsle, befolkningens inställning till kämkrañ och transportavstånd. Ett per
capita-protokoll leder emellertid till liknande åtgärder genomförs i länder medatt
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tid.längreförutsättningarlikartade översett en

inled-oundvikligencapita-protokoll detmed ärsvårigheterna attEn ett perav
exempel-utsläpp,högaländer harpå debördaningsvis lägger större somsomen

länder böri dessareduktionsprocesslyckas medvis USA. För att startaatt en
rejälapåta sigåtgärdervidtagnatidigareländersamtligaförmodligen oavsett

riktning.åtaganden inationella rätt

utsläppsnivåer. Dvstill högrehistoriskadenhävdar rättenU-landsgmppen
harfossila bränslen,harframför allti-ländema använtdeteftersom är som

capita-konstruktionenutsläpp. Persig för dessakompenserau-ländema rätt att
tillfredsställer detta synsätt.

Sverige:förKonsekvenser
capita 1990bränslen 1,7från fossilakolutsläppSveriges ton pervarav

globalamed denjämförasskacementproduktion. Dettablexklusive a
år 2100.och 0,2 0,4capitaår år 20500,5 0,7lågrisknivån, är ton percasom --

utsläppen inom EU.lägstade tredjeSverige har

oljeförbrukningenminskningdeninnebäradet bldel skulleSverigesFör att ava
kankol bränsleanvändningenden låga70-talet ochsedanhar skett somavsom

därförcapita-protokollutsläppsminskningama. Ett ärled iräknas in ett persom
för Sverige.gynnsamt

Genomförbarhet:
områden kantekniskanågra väsentligasamarbete inominternationelltökatEtt

vidtas.kan Transport-nationella åtgärderstödja denödvändigt för att somvara
på fordonbränsleförbrukningRadikalt lägreområde.området sådantär ett

verkningsfull målsätt-uppnåförförutsättningarflerakommer attatt envara aven
kanlösningardriva fram tekniskatekniker förexempelning.. Andra att vara en

koldioxidskatt.gemensam

i-landsfrågan kommeru-lands- ochframgång det gällerkunna nå ettFör näratt
säkerligennågot slagtekniköverföringersättningar ochekonomiskasystem avav

krävas.att
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Procentuella nedskärningar bassom

innebär varje land procentuelltprotokoll med procentuella nedskärningarEtt att
sina utsläpp i förhållande till landets totala utsläpp. Länder medskall minska

faktiska tal minskningar länder medhöga utsläpp bidrar därmed i med större än
lägre utsläpp.

Länder har olika förutsättningar och kostnader för genomföra likaatt stora
procentuella nedskärningar koldioxidutsläppen. Några faktorer påverkarsomav
är

hur landet vidtagitnedskärningar redanstora
energisystemets utformning och flexibilitet

möjligheter energieffektiviseringartill
befintliga subventioner inom energisektornskatter och
den förväntade tillväxten i ekonomin.

protokoll skulle utformas utsläppen skall stabiliseras tillEtt kunna så år 2000att
Därefter skall utsläppen med tillpå 1990 års nivå. reduceras 5 % år 2005t ex

Åtagandettill skall i-länder 1-länder,och 10 % år 2010. gälla Annex dvs
Östeuropa.OECD-länder, fd ochSovjet

Ejfektivitet för hejda växthuseffekten:att
det protokollsförslagMed skisserats kommer det inte möjligtattsom ovan vara

uppnå det långsiktiga målet begränsa klimatgasema. Efier år måste2010att att
utsläppsmål sikt nödvändigtDet u-ländema fårsättas är ävenattnya upp.

åtaganden begränsar utsläppen.som

Det enkelt tekniskt konstruera procentuella nedskärningar nårär att rent ettsom
givet klimatmål. fördelDet kan förutsäga framtida utsläppär atten man om
protokollet efterföljs.

Rättviseaspekter:
Eftersom utgångsläget för olika länder skiljer sig mycket kommer också
effekterna protokollet i motsvarande grad slå olika. Länder Sverigeattav som

har låga capita-utsläpp jämfört med många andra OECD-länder och tsom per ex
har mycket liten elproduktion med fossila bränslen kommer tvingas vidta åt-att
gärder inom andra områden, trañkområdet, där svårigheterna ochär störresom
kostnaderna högre.
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Sverige:förKonsekvenser
forbetydelsefåkommergenomförskärnkraftsavvecklixigen storattochHur när

Sverige harkoldioxid.utsläppenbegränsaföråtgärdernasvenska ende att av
kol-utsläppenergiformerbaseradhelt utanelproduktion är avnästansom

lörstår varderakärnkraftochVattenkraftkärnkraft.ochvattenkraftdioxid, dvs
fåkärnkraften kommer avgör-Framtiden forelproduktionen. atthalvaungefär en

skall kärn-beslutnuvarandeEnligtklimatpolitik.Sverigesförbetydelseande
skallTWh73 ersättasinnebär2010. Dettatill åravvecklas attkraften av

energi.ellersparande annan

relativt andraetcmalmskog,näringslivsstruktursingrundpåSverige har enav
inte harSverige dessutomDåindustrin.energiförbrukning inomländer hög

högstadesannoliktbränslen, harmed fossilaelproduktionnågon marg-aven
Marginalkostnadenkoldioxidutsläppen.reduceraforinalkostnadema i Europa att

finnskoldioxid. Detkiloytterligareminskakostarmycket det etthurvisar att
möjligtskullegenomsnitt attinom EUpå detpekarstudier upp-att varasomsom

denmotsvarande 75 %kostnadtillutsläppoförändradenå målet avcaenom
EU-ländermed dejämförtvåfaktorkanSkillnadensvenska. manomenvara

marginalkostnadenlägstahar densom .

kärnkrafts-vidinteåtminstoneacceptabelt,inteprotokolldettaSverigeFör är en
fall högatill i vissaåtgärderdrastiskatilltvingasskulleeftersomavveckling,

åtgärder.omfattandelikavidtaromvärldenkostnader attutan

länder,förgällerutsläppsmålenså störreutformasprotokolletOm att gruppen
SverigeSverige. Då kommerforsituationenblireller OECD,EUt en annanex

högarelativtSverigesMedåtgärder.kraftfullavidta lika settbehövainte att
där detländer inom ärfinnas andradetmarginalkostnad kommer att grupperna

målsådantinom EUFörhandlingaråtgärder.in ettlönsamt sättaatt ommer
bli lätta.dock intekommer att

Genomförbarlzet:
formnågonkontrollera,ochföljaskulle lättProtokollet utanatt avmenuppvara

långtgående åt-måste vidtainomtill de länderkompensation mersomgrupperna
framkomlinågonintedetta väg.gärder andra kommerän att gvara
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basårFlexibelt2a.

kan tänka länderna själva fårIstället för låsa basåret till 1990 sig attatt man
har iN0,,-protokollet.basår mellan 1970 och 1990.välja Detta prövatst ex

ha genomfört utsläppsminsk-Fördelen då land blir lidandeinteär attatt ett av
före 1990.ningar

Effektivitet för hejda växth usejfekten:att
vidutsläppsminskningen blir mindre procenttal användstotalaDen sammaom

varje kommer väljaflexibelt basår jämfört med basår, eftersom land1990 attsom
då tänka sig öka procenttalet sådet år då utsläppen kanManstörst. att attvar

utsläppsminskning uppnås.samma

utsläppenflesta länder har dock hafi någorlunda kontinuerlig ökningDe en av
mellan och så utsläppen ändå blir 1990. OECDs koldioxid-1970 1990 störstatt

Öststat-från fossila bränslen har ökat med i genomsnitt år ochutsläpp 0,8% per
efter dockmed i genomsnitt 0,6% mellan 1971 och 1992 1990 har ut-emas

utsläp-släppen minskat. Som jämförelse kan världen ökatnämnas att resten av
med i genomsnitt 5,3% under period.pen samma

Rättviseaspekter:
Det bör upplevas rättvist land inte skall straffas för föratt ett attsom man genom-
fört utsläppsreduktioner före 1990. Länder i Sydeuropa har låga utsläppt ex som
och i färd med bygga sin industri och ekonomi krav på Stabiliseringär att upp ser
eller nedskärningar hämsko på sin utveckling.som en

Konsekvenser för Sverige:
Sveriges utsläpp har framför allt utbyggnaden kärnkraften minskat medgenom av
drygt 30% mellan 1970 och från1990, 26 C till knapptMton 17 Mton. Detta
innebär Sverige till år skulle2005 kunna öka sina utsläpp till drygt 24 Mtonatt
och till till2010 23 och ändå klaraMton reduktionerna enligt protokollet. Jämfört
med innebär1990 det ökning med 50% till 2005 och med till40% 2010. Etten
sådant protokoll skulle för Sverige. Val andra intervallextremt gynnsamtvara av
för val basår skulle också för Sverige, i mindre grad.gynnsamt änav vara om

Genomförbarhet:
Ett problem med genomförandet tillgången på god statistik frånär 1970. Om
protokollet inskränker sig till C02 från fossila bränslen detta dock ingetär stort
problem.
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överlåtbara utsläppsrätterochImplementation2b. Joint

kostnader förhögahar attländerforåtgärdskostnademaminskaFör somatt
protokollsådantiblanddetdiskuterasnedskärningar ettattprocentuellauppnå

överlåtbaraellerimplementationtill jointmöjlighetermedskall kompletteras

utsläppsrätter.

utformningarmed olikanackdelarochför-diskussionutförlig avFör avmeren
ochavsnitt 4.4tillhänvisasimplementationoch jointutsläppsrätteröverförbara

4.5.

åtagandenenskilt land har sinautformas så varjeskulle kunnaprotokollEtt att
möjlig-knytsTill dettadet beskrivitsutsläppsminskningar precis ovan.somom

utsläppsrätteröverlåtbaramedellerimplementationtillheten systemjoint ett
åtaganden.harländermellan de som

useffekten:växthhejdaEffektivitet för att
uppnås.ställsmåldeleda tillkunnaskulleprotokoll att uppDenna somtyp av

utsläppenminskamåletlångsiktigadethuruvidaosäkert attdäremotDet är mer
baraRyssland intepekarmycketfinnsuppnås. att tDetklimatgaser exsomav

minskakunnatill år 2000 ut-sina utsläpp ävenstabilisera utankunnakommer
Rysslandi-land ochnågotmellanprotokollutformarsläppen. Om somettman

såminskarinteutsläppentotaladeriskenimplementation finnstillåterjoint att
sannoliktrisk störstfor sig. Dennaåtgärder ärvidtarländernamycket varsom om

ellerfd Sovjetu-länder,ochi-ländermellantillåtsimplementationjointom
Östeuropa.

klimatföränd-vid åtgärderhuvudrollspelainteimplementation kan motJoint en
struktur-till denleder inteimplementationmed jointUtsläppsreduktionerringar.

krävslivsstilarochbeteendemönsterindividersändringochomvandling somav
övergång tillföregåmåsteomställning i i-ländemasådani-ländema. En enenav

implementationjointfinns risku-ländema. Detutveckling ihållbar atten
Östeuropafd Sovjet,i-världsteknik tillgårdagensdagens eller texporterar 0 rn

u-länder.eller

Rättviseaspekter:
kopplas tilldenImplementationJointskeptiska attU-ländema är mot om

utsläppsminskningama. De Jlsig sättfå tillgodogöraskall etti-ländema somser
åt-for vidtau-ländema iställetpååtgärdernai-ländema lämpa attför överatt
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åtgärderna genomförs inomfinns farhåga de billigastegärder själva. Det atten
gång skall genomföra utsläppsbegräns-för u-ländemaJI och näratt enramen

åtgärderfinns svåra och dyra kvar.ningar bara

frihetländerinternationella utsläppsrätter defördel medEn störreär attatt ger
tillämpas nationellt tyckervilka styrmedel skallsjälva bestämma om mansom

inhemska harmoniserade skatter.medsystemetom

Konsekvenser Sverige:för
protokoll med joint implementation eftersom SverigeSverige skulle ettgynnas av

sikt.har relativt höga åtgärdskostnader, åtminstone kortsett

överlåtbara utsläppsrättervidkommande protokoll tillåterFör svenskt är ett som
möjlighet minska åtgärdskostnaderna för minska utsläppen koldioxid.attatt aven

utsträckning.Sverige kommer då inte behöva minska sina utsläpp i lika högatt
rättigheter vidSverige sannolikt bli nettoimportörkommer ett proto-t atto m av

Sverige kan öka sinakoll omfattar EU eller OECD, vilket skulle innebära attsom
utsläpp.

Genømförbarhet:
I dagsläget det inte möjligt komma fram med protokoll joint implemen-är att om

eftersomtation där u-ländema ingår dessa inte har några åtaganden enligtännu
klimatkonventionen. länderDessa har dessutom hittills varit mycket avvaktande

varje på implementation.tanke jointmot

ramgångsmöjliF ghetema för protokoll jointmed implementation ellerett över-
låtbara utsläppsrätter beror på vilka möjligheter finns lösa de problemattsom

bedskrivits i avsnitten 4.4 och praktiska4.5. De problemen med fåatt ettsom
teoretiskt bra fungera i praktiken också protokoll där-Ett börärsystem att stora.
för inte utformas där joint implementation eller överlåtbara utsläppsrätter utgör

huvudelement. Det kan dock eventuellt möjlighet för igångkommaett attvara en
med andra former internationellt samarbete för få kostnadseffektivaattav mer
lösningar.
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koldioxidskatterharmoniseradeprotokoll medEtt

sinaanpassningarmöjlighethar göraoch konsumenterproducenter attOm av
förenergipriset gränsplus övrekoldioxidskattkankoldioxidutsläpp ses somen

innebärSkattenutsläppen.for begränsa attvidtaskommervad attspontantsom
understiger skattenskostnadernaså längeutsläppenminskaföråtgärder vidtas att

niva.

skall harmoniserai-länderna sinautformas såkunnaprotokoll skulleEtt att
gårnivånutformas justera.Protokollet sånivå. attpåskatter attvissen

useffekten:växthhejdaEffektivitet för att
vilkenpåförväginte imåluppfyllelse eftersom vetsäkerinteSkatten manenger
fram.måsteSkattenreduktion.vissförmåste ligganivå den att provasge en

ändradexempelvisföljdtilltidenmåste skatten justeras överDessutom av
oljeprisema.aktivitet ochekonomisk

uppnå detkoldioxidskatt förinförau-länderna attsikt måstePå längre även en
klimatmålet.långsiktiga

Rättviseaspekter:
innebärSverige,exempelvisåtgärdskostnader,har högade länderI ensomsom

vidtas. Ut-åtgärder kommerbegränsadeendastkoldioxidskatt attgemensam
åtgärdskost-med lågai länderframför allt skekommersläppsminskningama

energipriser ochlågamedi länder USAdå bliproblem kannader. Ett att som
och för sighårt, vilket islåskatt ärenergibeskattning kommeringen atten

kostnadseffektivt.synpunktglobaleftersom detmeningen ärur

negativaminska dendetkommerinför koldioxidskatterländerfleraGenom attatt
införtland haruppstår endastsnedvridningen konkurrensen när ettsomav

energiintensiv industri. Omutflyttningrisken förminskarskatten. Dessutom av
kommer dockeller OECDländer EUbegränsadgäller förskatten somgruppen

produktion tillflytta sinkan väljakvarstå. Industrierviss risk fortfarande atten
läckage-effekter visar docksådanastudier finnsu-land istället.något De som om

entydiga slutsatser.dra någravarför det inte gårvarierande resultat,på mycket att

och olja kommerproduktion kolinhemsk ochLänder med att mot-export av
eftersom skattharmoniserade koldioxidskatterprotokoll medarbeta ett en

via skatteintäkter,från producenten tillöverföra inkomstertenderar statenatt
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kan tänkasolja. Länderför kol ochkonkurrenslägetförsämrar mot-samt som
OPEC-ländema.Australien ochsådant protokoll USA,arbeta ärett

Sverige:förKonsekvenser
någrasannolikt intekoldioxidskatt blir dethar införtSverige redanEftersom

protokoll med harmo-vidvidkommandeförändringar för svenskt ettstörre
detPå längre sikt kanpå kort sikt.åtminstonegällerniserade skatter. Detta

koldioxidskatten.för Sverige höjabli taldäremot även att

Genomförbarhet:
hittarrisk deprotokollet finns detsig intvingade iländerna kännerOm stor att
andrasänkai det landetkostnadernaför minskakryphål t attatt genomegna ex

energiintensiva industrin. Dettadensubventioneraellerenergiskatter attgenom
övervaka.svårt och kostsamtkan bli att

utifrån, iharmoniserade skatterinföramotstånd flera länderfinns i tDet attett ex
i USA.EU-nivån, och säkertStorbritannien vad gäller

åtgärder standardertekniskaGenerella -

tekniska åtgärderpå miniminivåer förprotokoll skulle kunna innehålla kravEtt
standarder,omfatta såväl kvantitativa krav,områden. kaninom olika Detta som

Tyskland har lagt framinom bestämda områden.på genomföra policieskrav att
tyska förslaget ingår ocksåinnehåller sådana element. detförslag Iett som

styrmedel. exempel påreduktionskrav och ekonomiska I dettagenerella ett
många krav alltförprotokoll vi renodlat de tekniska elementen,har ärmer

i kommande protokoll. Följandeoch skulle behöva preciserasallmänna ett
förslaget:exempel bygger på delar det tyskaav

och transportområdetEnergi-
Ejfektiviteten hos förbränningsanläggningar skall förbättras den1 så attstora

tilluppgårminst
..... ..

Åtgärder skall genomföras för förbättra energieffektiviteten hos små2 att
förbränningsanläggningar och genomföra regelbunden kontroll dessa, iav

medföljandeenlighet
....... ..

Åtgärder för3 förbättra energieflektiviteten hos produkter hushåll,vissaatt
kommunikationsteknologi, luftkonditionering kylsystem,

,x
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standarder, märkning,genomföras införandeisoleringsmaterial skall genom av
information etc.

förgenomföra åtgärderLänderna skall också4 att:
energzförluster vid distributionreducera-

industrianläggningarspillvärme frånanvända stora-
byggnader-förbättra och isoleringuppvärmning av

ochluftkonditioneringtill kostnaderna för uppvärmning, varmvattenattse-
baseras förbrukningpå

byggnadssektorer medindustrisektorer ochinföra energiutvärderingar inom-
energiförbrukningstor

koldioxid medbränslen medsnabba emissionerersättningen stora avavupp-
alternativa bränslen
Åtgärder minska den genomsnittligagenomföras för gradvisskall att

personbilar till 0,5 lmilbränsleförbrukningen av nya

Effektivitet hejda växthuseffekten:för att
så kanutsläppsreduktioner osäkert. TUtfallet i form globala är genom-exav

hushållapparater innebäraenergieffektivisering för bilar ellerförandet attav en
för fler Detrespektive det skapasanvändningen ökar utrymme apparater.att ett

livsstil.samhällssystem ellerinte strukturella förändringarleder till några av

miniminivåer vilket sannoliktstandarder ochproblem etablerandetEtt ärannat av
förhandlingar. finns då tendensleder till långa och komplicerade Det att an-en

svårast klara kraven. Konstruktionen medsig till de länder har attpassa som av
tekniska därför konservera gammal teknik och inte teknik-krav riskerar att vara
drivande. Tekniska åtgärder måste därför kompletteras med andra åtgärder, t ex
ekonomiska styrmedel för bli effektiva och leda till införandet för-att tav ex nya
nyelsebara energikällor.

Rättviseaspekter:
medEtt standarder eller tekniska krav desystem mestgemensamma gynnar

utvecklade i-ländema. Tyngdpunkten i åtgärderna blir höjaatt att resten av
i-ländema och på sikt u-ländema till tekniska nivå ellerJapansamma som
Tyskland.

Konsekvenser för Sverige:
Sverige ligger generellt tillbra vad gäller tekniska standarder, industri och
byggnader internationellt energieffektiva. Konsekvenserna för Sverigeär sett
skulle därför generellt inte bli så det dominerande vårasett stora, attvore

68



genomförts igenomföra åtgärder redantvingaskonkurrentländer skulle som
består relativtpersonbilsflottaVårSverige. finns dock undantag.Det storaav

på denmed inriktningenvilket hänger ihopsärskilt bensinsnåla,intebilar ärsom
skullepersonbilarpå bensinförbrukningenbilindustrin.svenska Krav nya

bilindustrin.påverka den svenskadärför

Genomförande:
förhandla fram tekniska kravproblemdet bli ärkanSom attsagts somovan

olika länder,slår ojämntproblem kravenlångtgående.tillräckligt Ett är motatt
gäller de flesta åtgärder.naturligt ochvilket i och för sig är

vilka kanenskilda länderkryphål och undantag ikan bli svår medUppföljningen
genomskåda.svåra attvara

åtaganden för övriga växthusgaserSpecifika

skulle till viss delinriktade på koldioxid,huvudsakligenExemplen är menovan
på specifika åtagandenväxthusgaser. Förslagappliceras också på övrigakunna

inför klimatkon-Tysklandövriga växthusgaser harriktade presenteratsmot av
på det tyskaNedanstående exempel byggerventionens första i Berlin.möte

förslaget.

Metan
genomföra åtgärder förmetanutsläppen skall ländernareduceraFör att:att

användning råolja ochreducera utsläppen vid ochutvinning, transport av
naturgas
reducera utsläppen från kolgruvor

.
undvika eller deponigasutnyttja

.
minska och använda rötgas.

biogasutnyttja.

Dikväveoxid
Nationella åtgärder skall genomföras för reducera utsläppen från:att

industrianläggningar
jordbruk, framför allt minskad och anpassad kvävegödslinggenom mer
djurhållning och lagring gödselav
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luorföreningarF
och SFFCanvändningen HFLänderna skall rapportera av

hand förkangenomföras såskallåtgärderNationella ämnena tasatt om
destruktion.elleråtervinning

vidläckagetbegränsainföras förskalloch åtgärderreglerNationella att
vidbildasdessadåanvändning,ochdistribution ämnenproduktion samt

industriella processer.
medlinjeoch SFprotokoll för FC ifastställasavvecklingsplan bör iEn ett

ozonnedbrytandeMontrealprotokollet ämnen.om

useffekten:växthför hejdaEffektivitet att
alla deåtgärder inteovanståendeomfattardikväveoxidochgällerVad metan

åtgärdernaomfattardikväveoxidgällermänniskan. Vadorsakasutsläpp avsom
mark-ändradorsakadekällorMångatotalutsläppet.del ärlitenbara avaven
protokollkända.ofullständigt Etti ochskogsbrukjord- och äranvändning, stort

förförbättraskunskapernamedi taktkompletteras attdärför behövaskulle att
atmosfären.iväxthusgaserdessakoncentrationemastabilisera av

långfallmed i mångasyntetiska extremtfluorerade ämnenDe ärämnena som
avvecklaskunnakilo, börpåverkanmycketochlivslängd i atmosfären stor per

kylanläggningar. Derasidvs freonerCFCförbehövsHFCutom ersättaattsom
framtidairreversibla och derasutsläppensåidag intebidrag ärär stort men

i sin linda.spridning bör kvävas

Rättviseaspekter:
genomföra åtgärderförförutsättningarländer iSkillnaden mellan olika motatt

Åtgärderbränslen.för fossilagenerelltoch dikväveoxid större änärmetan
för dessaslå olikatenderar därför att gaser.mer

Sverige:Konsekvenser för
risodlingar,vi saknarutsläppinte såSverige har relativt stora metan,sett av

inriktadeexempel med tekniskti dettaKonstruktionenkolgruvor och naturgas.
procentuella nedskärningarkonstruktion medlämpade.åtgärder den Enär mest

idisslandeantaletgenomföra åtgärderkanske tvingaskulle däremot motattoss
förprincip gällernaturgasläckage.länder sina Sammadjur medan andra tätar

specifika områden.på åtgärder inomprotokoll bör inrikta sigdikväveoxid, ett

långt frammefluorerade ligger SverigeVad gäller åtgärder ämnenmot genom
erfarenheterna från CFC-avvecklingen.
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Genømförbarhet:
Åtgärder följagenomföra ochsvåradjurhållningjordbruk ochinom är att upp.

ofull-hareffekt åtgärderoch vilkenväxthusgaser ärflödenKunskaperna avom
genomföravidare svårtoch kostsamma. Detsvåraständig, mätningar är attär en

ochminska utsläpenförhuvudsakligenjordbruketoptimering metanatt avav
kanåtgärderspecifika tekniskafall finns dockdikväveoxid. mångaI genom-som

minskad ochområden,på andrakanfall vinsteri vissaföras och där göras t ex
förmåste dock preciserasåtgärderkvävegödsling. attanpassad Denna typ avmer

protokoll.ielementutgöra ettettsen

vilketfluoreradeprotokollsexemplet förgenomföra ämnenutmärktgårDet att
Montrealprotokollet visar.ochCFC-awecklingenfrånerfarenheterna

framtida protokoll6.4 Ett

effektivtför både blimåsteklimatkonventionenprotokoll tillframtida ettEtt att
bördomasamtidigt fördelaochklimatförändringmotverkaförverktyg att en

i klimatkonven-finns angivnadel dessavissa kriterier. Enrättvist uppfylla av
efterolikartatgenerationer,kommandeskyddettionen, principer ansvaravsom

försiktighets-ledningen,skalli-ländemaförmåga vilket innebärrättvisa och taatt
säkerhet finnsinte fullåtgärderförebyggandeoch behovetprincipen även omav

förslag tillalla Följandeutveckling förtill hållbaroch parter.rätt meren
protokoll.framtidautformandetdiskuteras vidpreciserade kriterier bör ettav

Protokollet bör:

leder tillpå siktåtaganden inlederinnehålla bindande som en process som
hållbar utveckling,utsläppsminskningar, leder tillglobala som en

till i-ländemas utsläpp minskar,inledningsvis leda att

avanceradebegränsar utsläppen för dedärefter innehålla åtaganden mestsom
u-ländema,

förpå sikt innehålla åtaganden samtliga länder,4.

till teknikutveckling systemförändringar,incitament ochge
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u-ländema,tekniköverföring tillaktivelementinnehålla av

utsläppbegränsa allabränslen,från fossilafokusera på koldioxid avmen
växthusgaser,

foregjortsoch åtgärderförutsättningarolikahänsyn till ländernasta som
1990,

fårmed de utsläppensamtidigt deländerbördoma på alla störstafördela som
göra mest,

utveckling.hållbarkostnadseffektiva åtgärder ochlångsiktigtleda till10. en

förslagför dediskussionen från avsnitt 6.3sammanfattas resultatettabell 6.2I av
värderingsammanvägdförsöktgäller koldioxid. Vi har göraatt avensom

+ eller --tecken.konstruktionema i formde olikarespektive aspekt avav
förkastas eller godkännasprincip skallinte någonResultaten skall attsomses

finnas. olikarespektive fördelarna kan Depeka problemenatt ututan snarare var
protokollför fåbehöva kombinerassäkerligenelementen kommer att ettatt som

diskussionenTabellen ochoch genomforbart.samtidigt effektivt, rättvist ärär
optimal mix.vägledning i sådan diskussiontänkt att om envara enen
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principeravsnitt 6.3 olikadiskussionen iSammanfattning6.2Tabell omav
olikarankning deTabellen inteprotokoll. ärfor ett aven

nackdelarnavägledning till fdr- ochprinciperna utan varen
summering och kanEnolika exemplen finns.med de +av -

består antagligenprotokolldärför inte Ettgöras. av en
flera element.sammansättning av

fördelar dominerar+
dominerarnackdelar-

Genomför-Rättvisa KonsekvenserEffektivitet förProtokolls-
För Sverige barhetmellan länderhejdaprincip att
jämfört medväxthus-

effekten OECD

capitaPer som o+ + mycket+ svartbas

roceritueP mindre svårt+ - -reduktion

meddzo + mindre. .,+ Svart—basårflexibelt

med Joint
+ + mycket svårtlmplementa- -

tion

H COarm -2. ++ mycket svårt-skatt

Generella
k kte ms a + mycket svårt- -ochnormer

åtgärder

73



utgångs-capita-mål. Somlångsiktigtmedåskådliggörs förslagetfigur 6.3I ett per
koldioxidkoncentrationen från fossilaatmosfärenistabiliserapunkt har tagits att

capita-utsläppenfrånutgångspunktMedfigur 4.1.påbränslen 550 perppmv, se
år 2050. FörtCcapitamålet 0,9för nåtänkt profilfigurenillustrerar1990 atten

därefter minskarnivå till år 2000,årspå 1990utsläppenstabiliserasi-ländema
capita-utsläppenu-ländema ökarmålet. Förlinjärtcapita-utsläppen mot perper

år 2050.till tCcapårs nivå 0,9från 1990

målet 0,9capita medfrån fossilbränslenKoldioxidutsläpp6.3Figur per
årspå 1990stabiliseratutsläppår I-ländernas är2050.tCcap

reduktion, u-ländernaslinjärnivå år därefter2000 ochtill
påårår 2050. Byggerfrån 1990 tilllinjärtökarutsläpp en

6.3.år tabell2100,11,3 miljardermedbefolkningsprognos se

6,0

5,0

4,0 -

3,0 i

2,0 ~

1,0-
~9..gig

Noa
0,0 Ii:

2040 205020302000 2010 20201990
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befolknings-1990 vidUtsläppsfárändring jämfört medTabell 6.3 antagen
årcapita-målet 0,9 tCcapvidutveckling konvergens mot per

på VärldsbankensBefolkningsprognosen bygger2050. prognos
återgivet IPCC 19941991, i bl a

COZ-utsläpp CO2-utsléippbefolknings-befolknings-
%-förändring %-förändringtillväxttillväxt

år 2050%år till %år till 2050 år 20102020

-800,29 -12USA 0,57

iÖststaterna -640,32 100,43 -

-59-110,33 0,20EU

-42Sverige 0,20 -70,33

+25 +52Världen 1,40 1,08

+46 +140Kina 0,711,03

+230 +l200Afrika 2,63 2,08

tabell har utgångspunkt från figur förändringen totalaI 6.3 med 6.3 deav
COz-utsläppen for de olika länderna regionerna beräknats for år och för år2010

förhållandet2050. Tabellen illustrerar mellan capitamål ochett ettper
procentuellt reduktionsmâl vid viss befolkningsutveckling.antagenen

fall framgårI detta till år ligger och på ungefär2010 USA EU reduk-att samma
tionsgrad, 12% respektive Sverige ligger på tilll 1%. 7%. Skälet skillnadenatt
mellan och inte blirUSA EU skillnaden i capita-utsläpp idagstörre, atttrots per

antagandet den snabbare befolkningstillväxten i USA.är ärstor, om

Resultatet i tabell 6.3 visar också det för ökning utsläppenstora utrymme en av
mindre utvecklade länder med låga capita-utsläpp idag. Avgör-som ges per

ande for utvecklingen fort Afrika därför sannolikt hur den ekonomiskaär ut-ex
vecklingen kommer Utsläppen skulle med denna konstruktion få ökaatt ut.se
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stödfåförutsättningargodadärförcapitamål har atttill 2050. Ettmed 1200% per
u-ländema.bland

renodladendastbeståsannolikt inteprotokoll kommerframtida attEtt enav
exempelåtaganden. Ettolikablandningantagligen typerprincip avutan avav en

följandepåkunna sätt:mix skullesådanpå utseen

C02:

år 2050,tCcapita till0,9capita-mål,långsiktigt t.exett per

for i-ländemariktmärke,på ettkontrollstationform vägennågon somav-
visaforländer,olikadifferentierat för atteventuellt atttill 2010%-riktvärde

,
målet,på vägär motman

viktigtdär detanläggningarvarorutvalda ärfortekniska krav ur-
påkravi takt,någorlundagårländerkonkurrenssynpunkt tatt ex

fordonbränsleforbruking for

forspecifikationsärskildinkluderandekoldioxidskatt,forminiminivå enen-
industrienergiintensiv

Övriga växthusgaser:

ochN20utsläppenbegränsaåtgärder förspecificerade metan,att av-
fluorföreningar
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MILJÖ- OCH NATURRESURS- 24REGERINGSBESLUT
DEPARTEMENTET

M94472851994-12-08

klimatfrågorDelegationen för
Forskningsrådsnämndenc0
7101Box

Stockholm103 87

Uppdrag frågor klimatkonventioneni anslutning tillanalyseraatt

Bakgrund

internationella iDet klimatfrågorna kommerarbetet med nyttatt ett
skede 1995. första inom klimatkonventionen skallunder Det partsmötet
bedöma åtgärderna för industriländerna tillräckliga.ärom
Partskonferensen fatta förhandlingar åtagandenbeslutväntas omom nya
för Parterna efter sekelskiftet.gällande

utgångspunktEn för svenska internationella agerandet bördet attvara
åtagandena inomfördelas kostnadseffektivt såvälrättvist och sättett
industriländer industriländer.mellan utvecklings- För närvarandeochsom
kommer från80 utsläppsökningen koldioxid%ca av av
utvecklingsländerna. förStrategier därför utarbetasbehöver att
utvecklingsländerna bindandeskall kunna ansluta sig till protokoll om
förpliktelser.

Olika klimatkonventionen innebär skillnader iunderprotokolltyper av
effektivitet, uppnådda andravad gäller kostnader, resultat och
konsekvenser. fördelning bördorproblemet medUnderlag belysersom av
och rättviseaspekter frågamellan olika nationer saknas i dagsläget. En av
särskilt intresse för genomförandeSverige utformningenär gemensamtav
under klimatkonventionen.

Regeringens beslut

Regeringen Delegationen föruppdrar Statens naturvårdsverk och
klimatfrågor från utgångspunkterutarbeta svenskaunderlagatt ett som
belyser effekterna utforma protokollolika underatt typerav av
ldimatkonventionen. första förskall i hand gälla protokollUppdraget
industriländerna incitament förför åstadkommaäven medel attmen
bindande åtagande för utvecklingsländer redovisas.bör

Studien utformningbör olika ambitionsnivåer vad gällergöras med och
utsläppsbegränsningar nödvändigtför industriländerna. iDet är att man
studien ibeaktar förhållandevis marginalkostnaderna Sverige förde höga

Postadress Besöksadress Telefon08-763lO00|0333Stockholm Tegelbackcn2 Telefax08-24I629
Telex15499MINENS



länder.jämfört andramedutsläppenbegränsningarytterligare av
svensktgenomförande bör beaktas. FörMöjligheten till gemensamt

effektenuppmärksammaockså väsentligtvidkommande detär att av
olikakärnkraftens avveckling liksomtidpunkter förolika

ersättningsaltemativ.

diskussion konsekvensernaStudien omfattabör attavomen
till protokollimålangivelserprotokollet fokuserasenbart motsats

Studien bördefinierade åtgärder.riktar sig väluteslutandesom
utsläppsmâl förexempelvis redovisa konsekvenserna gemensamtettav

enskildautsläppsmâl förjämfört medeller ländergrupp,EU störreen
medgeri protokolltill utformning åtagandenFörslagstater. somav

sida belysas.viss flexibilitet från svensk bören

Fullständigfebruari 1995.20delrapport skall denlämnasEn senast
årligamyndigheternasiredovisning skall ske samband med

1995.rapportering, lden september

Naturvårdsverket ochVid genomförande uppdrag bördettaav
Närings- ochklimatfrågor samråda medDelegationen för
myndigheter.Teknikutvecklingsverket övriga berördaoch

Pâ regeringens vägnar

LindhAnna A I J.y-K.;‘~-...§, .L—LJ-ThomasLevander

naturvårdsverk.Orginalexpedition till Statensäven

Kopia till

Finansdepartementet
Näringsdepartementet



BILAGA 2

Förutsättningarna i olikaIPCCs scenarier
från 1992
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Klimatdelegationen BILAGA 3

Beskrivning energisituationen i EU,av

USA, och KinaJapan
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Beskrivning energisituationen i EU,av

USA, och KinaJapan

EU

bidrarEU med 15% världens koldioxidutsläpp eller knappt 13 OECD-av av
ländernas utsläpp. Utsläppen capita mindre hälften USA:s utsläpp,är änper av

kolperson jämfört2,4 med USA:s 5,3 Sveriges utsläpp påton större änmen av
kolperson.1,7 Oljan står för 44% energibehovet, kol 20%, 19%ton naturgasav

och kärnkraft 17%.

Kol har under de decennierna olja för elproduktion samtidigtsenaste ersatt som
kolanvändningen i industrin minskat. inhemskaDen produktionen kol minskarav
och importen fortfarandeökar, dock knappt 70% kolanvändningen baseradär av
på inhemskt kol. Kolet behålla sin andel energikonsumtionen i EUtros av
framöver enligt befintliga Nästan oljan80% importeras medanprognoser. av
motsvarande siffra för knappt Bedömningen40%. oljanärnaturgas är att
kommer fortsätta viktig på grund den förväntade ökande efterfråganatt vara av
inom transportsektorn. Användningen förväntas öka snabbt huvudsakligenav gas

Ävenimport från f d Sovjet, Norge och Nordafrika. kämkraftens andelgenom
öka. På längre sikt, efterväntas 2010, förväntas dock andelen minska eftersom

knappast några kärnkraftverk planeras ersättning för de gamla.nya som

fleraI europeiska länder, Danmark, Tyskland och Storbritannien, finnst ex en
potential för minska koldioxidutsläppenstor kol iatt ersättaattgenom

elproduktion med gas.

USA

USA står för hälften OECD-ländemas samlade koldioxidutsläpp ochca nästanav
fjärdedel de globala utsläppen. Om bortser från Luxemburg har USAen av man

världens högsta utsläpp capita, 5,3 Cperson, jämfört med medelvärdetton förper
OECD-ländema på 3,2, Sverige har 1,7 energirelaterade koldioxidutsläpp 1992,
IEA, 1994. Olja står för 38% energibehovet, 24%, kol 23% ochnaturgasav



hälftenimporterargäller kol,vadsjälvförsörjandekärnkraft 9%. USA är avmen
delmindreoljan och naturgasen.aven

högreenergiintensitetenoch änenergianvändning ärharUSA storen
kolberoende änOECD-ländema. USA restenför ärgenomsnittet avavmer

kol. Enfrämst medskerkraftproduktionenochhögElförbrukningenOECD. är
i deoch kylbehovetluftkonditioneringenelforbrukningenhögatill den ärorsak

energipriserlågaberorenergiförbrukningenhögalandet. Dendelarnasödra av
bilismensviktigt elementenergi. Ett ärtillgång pårikligtradition annatoch aven

energipriseroch lågaInfrastrukturentransportmedel.dominans gynnarsom
amerikanska livsstilen.i dencentrala rollbilensliksombilismen,

Förslag tillinte.förekommerbränsleneller attenergibeskattningNågon av
motstånd.häftigtocksåbränslen ellerfossilapå möterinföra skatter

följebrevet tillföljande citatåskådliggöraskaninställningLobbygruppernas urav
maj 1994:Fredrick Palmer, 11DWorld Climate Reviewlobbytidskrift,en

Onehealthiest.itslargest,the worldsonlyThe US. not amongeconomy
ofand traditionbirthrighthave economicongoing tooursuccesswereason

electricity.particularly cheapandcheap energy ——

kolet ochinhemskaberoendet detViktiga hinder för USA transport-är av
centrala roll.bilismensstrukturen med

Japan

ipå andra plats OECD.fråga storlekkommer iårliga koldioxidutsläppJapans om
mindre OECD-genom-kolcapita-utsläppet 1992 2,41 änPer ton per person,var

capitaKoldioxidutsläppnivå 2,3 5.1990snittet 2,3% högre Japansän permen
livsstilsförändringar och inhemskaspeglandeökat sedan 1984,har avsevärt

tempererade klimatet,låga detde fortfarandekonsumtionsmönster är g apmen
Olja fortfarande denavancerade ekonomin.landytan ochbegränsade är

till mellan 1973 ochnedgång från 78% 58%energikällandominerande trots en
andra OECD-länder. Kolandel i de flestamycket1992. Detta större änär en

tillenergibehovet och kärnkraft 13%. Naturgastillbidrar med 17% äruppca



import-begränsadtillgångenmöjligtså ärsubstitut för olja ärnär p g amen
forinfrastrukturdåligberoende och gas.

till 80%bränsleresurserinhemskabegränsademycket ärP Japans manag
långt underMtoe ligger0,256Energiintensitetenenergiimport.beroende av

i energi-ökningenandra lägsta i OECD. Detden ärOECD-genomsnittet och är
upphovvaritbränslesammansättningenändringar ikonsumtionen än somsnarare

policy med högEnergisäkerhetåren.koldioxidutsläpp de ärtill ökade senaste en
ekonomiska utveck-denöka i och medenergibehoveteftersomprioritet väntas

lingen.

förgjortsansträngningar hari Storamycket hög Japan. attEnergieffektiviteten är
Även åroljekrisen. underförstasedan denenergiförbrukningenminska senare

beslutförekommit på området. 1990satsningarhar statliga etttogsstora om
till 2010. Detför perioden 1991Global WarmingArrestAction Programme to

sektornoch den privataregeringenskall vidtas bådeinnehåller åtgärder avsom
skatte-subsidier,incitament såsomFinansiellaCOz-målen.för åstadkommaatt
finnstillfälleti planen.dominerande roll Förlågräntelån harochlättnader en

japanska miljölageni denhellerfor införa kolskatter,definitiv planingen att
från 1993.

vidtagitkoldioxidutsläpp, harstår för hälften Japansindustrin,Inom manavsom
för rationaliseringartillämpa standardsoch bättreåtgärder för förbättraatt av

fastig-energianvändningen.effektivisera Inomförbränsleforbränning attsamt
kontorsautomationökadstigaenergikonsumtionenhetssektom tenderar att p g a

energi-vidtagit åtgärder förhemelektronik. harHäroch användande manav
fåttTransportsektom harisolering och spillvänne.vad gällerbesparing t ex

energisparlagen,passagerarbilar underutgår for bensindrivnautsläppstak, som
barafordon med låga utsläpp.främja lanseringen Dettasubsidier föroch äratt av

omfattandenågra exempel i ett program.

åtgärderdepartement utvecklaAktionsprogrammet att motuppmuntrar
of International Tradepublicerade därför the Ministryklimatförändringen. 1992

strategi för inter-Earth innehållerand Industry sin New 21rapport som en
for återställa den globala miljön denationellt samarbete över närmstaatt

föreslårteknologiutveckling och kunskapsspridning.decennierna Här mangenom
innovativa teknologier för kolfixering och lanseringåtgärder för utveckling avav

teknologiöverföring till u-länder.



Kina

u-länder vadKina u-land står det i klass för sig bland övrigaTrots äratt ett en
åstadkomma hållbar utveck-gäller energiförbrukning och miljöpåverkan. Att en

verkligt kraftprov miljarder människorling i Kina kommer bli 1,2näratt ett
entusiastiskt har Xiaopings åsikt det underbart bli rik.Deng äranammat att att

harMed sin snabbt växande ekonomi kommer Kina tävla med USAsnart att som
fjärdedel globalamindre befolkning men står för deavsevärt en aven

COZ-utsläppen bidrar till världens miljöproblem. Kinas totalamestom vem som
energiförbrukning den tredje i världen man konsumerar tiondelär största ca en

capita-förbrukning låg, endast kgvärldens energi medan dess 863ärperav
fanns miljoner motorfordon påkolekvivalenter under 1990. 1992 endast 7ca

Kinas fastland.

kinesiska regeringen har lagt fram målet år skall landet haDen 2050att
utvecklats utvecklat land moderately developedtill lagom country.ett
BNPcapita skall då ha uppnått blygsamma gjorts förUSD 4 000. Prognoser som
framtida energikonsumtion i Kina tyder på den nuvarande inkomstelasticitetenatt
för energi medför capita ökar till år0,5. Detta BNP USD 4 000är attca om per

kommer kinesisk energiförbrukning öka med fem gånger nuvarande nivå.2050

fortfarandeKol den överallt dominerande energikällan i Kina utgör 80%är ca
och har inhemska tillgångar. Stenkol den energikälla enklastär ärstoraman som

bland infrastrukturenanvända redan finns. emellertidDet äratt annat attp g a
inte billigt öka utvinningen stenkol. beror delvis på förDettaatt att transporterav
närvarande begränsande. För närvarande lägger ned till10% BNIär man ca av
kolproduktion. Om dagens tillväxt fortsätter kommer förbrukningen stenkol attav
fördubblas under de åren. beroendet16 P stenkol, ligger Kinanärmaste g a av
redan tvåa på listan de länder bidrar till öka atmosfärens halt kol-över attsom av
dioxid. släpptes1990 609 miljoner kol vilket 0,5 kolcapita.ton ut motsvarar ton
Enligt gjorda IEA kommer Kina öka sina COz-utsläpp fram tillprognoser av
2010 med 37%. Tillsammans med Indien kommer de dessutom stå för störreen
ökning mellan 1990 och alla2010 OECD-länder tillsammans.än

Utanför städerna, där befolkningen72% bor, biomassa den huvudsakligaärca av
energikällan driver Vattenkraftverk i mindre skala.även Detmen man
kommersiella energinätet mycket dåligt utvecklat på landsbygden.är I städer är
dock kol det övervägande energislaget i hushållssektom. Merparten energinav



subventionerade lågaHittills har deindustrisektom.förbrukas idrygt 80%
energieffektiviteten ilågaorsakerna bakom denvaritenergiprisema en av

fabriker tagit de förstaåret hardetkinesiska underMen motstegensenaste man
säljsenergiöka andelenenergiintensiteten,minskning attt somgenomexaven

frågarAnvändareenergisparande.och ökattill världsmarknadspriser mergenom
elektricitetgasform elleri vätske- ellerhögkvalitativ energi, dvsefteroch mer

Dockminska successivt.kan kommakolanvändningenvilket gör attäven att
fördominerande bränslet dedetkol kommerhävdar attattexperter vara

åren eller längre.kommande 50

mycket primärtfortfarande påfråga i Kina,Miljövård än ettär stor omen
Försumingen iprioriteringsområde.Avfallshantering akutstadium. är nästär ett

kvarstår fortfarande isvavelutsläppenpå området finnsdel forskningEntur. men
sår i landskapetkolexploateringen harmängder. och med denI storastora enorma

lokalpå det helaframgår harmåste åtgärdas. Somuppstått vilka getttagetman
avlägsna och indirektaprioritetdirekt föroreningskontroll högreoch änen

regeringen harväxthusgasutsläpp. kinesiskaeffekter såsom kontroll Denav
klimatförändringar. jämförtforskningsprojekt Mendelemellertid startat omen

för hållbaroch reform kan åtgärderför ekonomisk utvecklingmed målen
lägetfråga de Somendast komma i no-regret-typ.utveckling ärär nuom av

påverkan på denden har negativåtgärd knappast blikan antagen omen
effekt. politiklångsiktig positiv Endastnuvarande utvecklingen en sommen

utvecklingen välkommen vilketpåskyndar den ekonomiska är gör att no-regret
tillfället.förpolicies det enda kanär accepterassom

energi-Agenda för Kina har publicerats. innehåller blutkast till 21 DetEtt a
-teknologieffektiviseringar, energisparande, miljövänlig kolutvinning och samt

med detta har föreslagitsutvecklande förnyelsebara energikällor. sambandI attav
framtiden ochkan komma spela mycket och vikti roll istörreattnaturgas en gare

kaninvesteringar bör i naturgasutvinning från och med Detta igörasatt mer nu.
medföra på förnyelsebar blir mindre betydelsesin satsningar energitur att av om
detta påpå inriktar sigsätt naturgas.man

En kolutsläppsreduktioner kan åstadkommasutförd Världsbanken indikerar 7 %studie attav
minskningen till 20%. Se Worldfossilbränslesubventioner. vissa länder kaneliminera Iatt vara uppgenom

integrated substitution Björnmodel with Larsen,Fossil fuel Subsidies and Global Carbon Emissions in ava
februariWorld Bank 1256, 1994Report WPS
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beräkningarförUtgångspunkter

klimatkonventionen och dediskussionenUtgångspunkten för överens-är
finns dockkonventionensdenna.i Ioch åtaganden ettkommelser görs textsom
Inför utveck-åtaganden.preciseringarsaknasoch dessutomantal oklarheter av

protokoll till konventionenåtaganden idessapreciseringenlingen och ettt exav
innehålla kvantitativa begräns-åtagandenaSkallfrågeställningar.uppstår delen

skallräknas inskall Hurflöden växthusgaserVilkaväxthusgaserningar avav
räknasåtagandenSkall preciseradehanterassänkoma,växthusgaser,upptaget av

varje för sigräknaeller skallför växthusgaserallasammantaget gasman

flöden1 Naturliga och antropogena

ocksåförekommerochC02, CH4 N20. DessaväxthusgasemaviktigasteDe är
syntetiskaockså antalfinnsglobala kretsloppen. Detnaturligt ingår i deoch ett

används ii dagkraftfulla växthusgasermyckettluorföreningar är men somsom
begränsade mängder.

freoner kommeroch CFCCFC, HFC, FC SP6.viktigaste dessa attDe ärav
föremål förMontrealprotokollet och därför intei enlighet medavvecklas är

förviktigtklimatkonventionen. HFCbegränsningar enligt ersättaämneär attett
stabila ochdärför öka. FC och SP6användningen förväntasCFC och är extremt

frånFC-föreningar härrör framför alltår.långlivade 1000-talsämnen
utrustning. dessaanvänds i elektrisk Ingetaluminiumtillverkning, SF6 ava

naturligt.så vittförekommerämnen vetman

och kanförekommande växthusgasema C02, CH4 N20lödena naturligtF deav
indelas

atmosfärenkol frånNaturliga flöden växthusgaser, t upptag genomex avav
ochavgång nedbrytning växtdelar ellerfotosyntes och upptag av-genom av

gång i skogs- och våtmarker.metanav

påpåverkan avgång kol från jordbruks-naturliga flöden,2. Mänsklig t avex
eller minskning metanavgång dikning våtmarker.mark genom avav

från från förbränning fossilaDirekta utsläpp mänsklig verksamhet, t avex
bränslen och från industriprocesser.



enligt tabell Budgetenhar uppskattatsväxthusgasbudgetensvenskaDen
kol-utsläppflöden och direktapå naturligaomfattar påverkan antropogena av

beräknas 1990FC-föreningarUtsläppetdikväveoxid 1990.dioxid, ochmetan av
Osäkerhetsintervallet itill 0,04 kton.uppgått till kton och SF,ha 0,06 anges

flöden mycketpåverkan på naturligaoch särskilt förtabellen stort.är

1990, preliminär.växthusgasbudgetTabell 1 Sveriges antropogena

ktonCH4, kton N20,CO2, Mton

utsläpp:Direkta antropogena

1,41,3energi 7Förbränning

2,14,2industri 13,5

1,323,1 17transporter

10 0,7övrigt 11,5

0 2,7Industriprocesser 5

Lösningsmedel 0,3mm

200Avfallsdeponier 0,3

+-4 230 8,261Summa

kli åverkan åMän
naturliga

Jordbruk idisslande djur 120

gödselhantering 20 3+

jordbruksmark 6 +-2 1,4

Skog skogsbiomassa -34 +-7

skogsmark +-370 3,3

sjöar och vattendragHav, -16 90 2,5

Summa -44 +- 39 230 10,2

Nettoutsläpp +-17 39 460 18,4

Källa: Klimatdelegationens november underseminarium 1994, utarbetningrapport



skall:åtagandenhandlarartikel 4.2aklimatkonventionensEnligt omsom

åtgärdermotsvarandevidtaochpolitiknationellföradessaochVar parteren av
begränsa sinaklimatförändringar, antropogenamotverka attför genomatt

förochsänkoroch ökaskydda sinaochväxthusgaser reservoarerutsläpp av
växthusgaser. -----

framtidaiinräknasinte börflödena ettnaturligadestå klartdärförtordeDet att
skyddar ochåtgärderochutsläppbaraklimatprotokoll, somantropogenautan

växthusgaserförsänkomaochkällornanaturligaDeochsänkorökar reservoarer.
utflödesområdennaturligaområdenVissajorden. ärfördeladeojämnt överär

ochkretsloppetnaturligadel detDetta ärandramedan är nettoupptagare. aven
omfattningvilkenI ettväxthusgaser.balansennaturligaför dengrundenutgör av

påverkainterimligenböroch sänkorkällornaturligainnehållerterritoriumlands
växthusgaser.utsläppenminskaåtagandenländersenskilda att av

tekniskaochfossilafrån systemutsläppendirektadeklartLika antropogenaär att
skallklimatförändringarnaöverenskommelserbindandeföremål forbör bli om

på depåverkanmänskligadenprincipgäller i ävenmotverkas. Detsammakunna
såförstadetFörberäkningsproblem.deluppstår dockflödena. Härnaturliga en

uppskattningamai ärosäkerhetemakvantifiera,svåroftapåverkandenna attär
kväve-myckethursäkerhetmedsvårt avgöraexempelvis attmycket Det ärstor.

mark liksomfrånoch N20avgångenökarförsumingen metanochnedfallet av
denpåverkan pådennamarken. Dessutomi ärkolbalansenpåverkardethur

iskerpå utsläppberoendedelentillväxthusgasbudgeten störresvenska som
länder.andra

tillmöjligheterallabeaktaklimatförändringar börmotverkastrategi förEn att
växthusgaser.bindamöjligheternatillliksomutsläppen attminskningar av

tilloch bidraflödenanaturligadepåverkaåtgärderaktivaMöjligheten att genom
tillvaramarkfrån börkol avgår ävenmindreeller taskol binds omattatt t merex

detsifferunderlagetiOsäkerheten görbegränsade.i Sverigemöjligheterna är
förbasutsläppende direktatillsiffrornaadderasvårt antropogena somatt

årliganaturligaochprotokoll. Osäkerheteniutsläppsreduktionerkvantitativa ett
kanutsläppsminskningardeofta betydligtvariationer större änär som

åtgärder.medvetnaåstadkommas genom



2 Hur beräkna källor och sänkor

Enligt klimatkonventionen artikel 42a åtar sig industriländerna föraatt en
nationell politik begränsar de utsläppen växthusgaser ochantropogenasom av
skyddar och ökar sänkorna och Det naturligt beakta bådeär attreservoarerna.
källor och sänkor i strategi för bekämpa klimatförändringar.atten

betydelsefullaDen sänkan i Sverige det kol årligenmest utgörs av som
ackumuleras i skogens biomassa, dvs skillnaden mellan skogens tillväxt och
förlusterna till del består avverkningar. sänka idagDenna relativtstor ärsom av

i storleksordningen hälften de utsläppen koldioxid.stor, antropogenaav av
Orsaken dels avverkningarna för närvarande relativt små, dels harär äratt en mer
effektiv skogsskötsel gjort skogen haft nettotillväxt sedan början 1900-att en av
talet. Från 1800-talets skövlade och betade skogar ökar biomassan mot nyttnu en
balansläge välskött produktionsskog. balanslägeDennamotsvarassom av en
beräknas uppnås inom några decennier, sedan finns inte något forutrymme
ytterligare ackumulation kol.av

Enligt den metodik tagits fram IPCCOECD räknas sänkansom av som
skillnaden i biomassa i den totala mellan år och Sänkanett ett annat.reservoaren
kan variera kraftigt från år till beroende hur avverkninett ett annat stora garna

År 1990 sänkan beräknad till miljonerär. 34 koldioxidär +— miljoner7 ton,ton
medan den 1993 hade sjunkit till miljoner26 Osäkerheten iton.ca
uppskattningarna betydligt vad den för utsläppen frånär större användningän är

fossila bränslen och cementtillverkning.av

En sänka ackumulation kol i marken. Till skillnad frånär skogens bio-annan av
skulle denna sänka kunna slag. Uppskattningenmassa permanentvara av mer av

kolbalansen i skogsmark mycket osäker, den bedöms idagär kring 0 medvara en
osäkerhet på +- 15 miljoner koldioxid. Från odlingen jordbruksmarkton av
beräknas miljoner6 avgå från organogenajordar.tonca

frågaEn har kommit skall räkna ihop källorär och sänkor tillsom upp om man
samlat nettoutsläpp blir föremål för åtagandenett i framtida klimatproto-ettsom

koll. Det andra alternativet beräkna källor for sig ochär sänkor for sig.att

Alternativ l Beräkning samlat nettoutslänn:ettav

IPCCOECD:s metodik innebär nettoutsläppen beräknas varje år för sig,att dvs
skillnaden mellan utsläpp och sänkor beräknas. Om detta tillämpas på enskilda
länder innebär det for Sveriges del svängningar i avverkningsnivåer iatt skogen

mycket utslag i det samlade nettoutsläppet.stora Skillnaden i skogens sänkager



lika mycketkoldioxid, vilketmiljoner äroch 1993 7mellan 1990 tonär somca
deökningenförbasprognosenellerenergisektornhelafrån större änutsläppet av
det1990,sänkaSkogens äroch 2005.mellan 1990 storfossila utsläppen somvar

avverk-beroende påberäkningarna,förutgångspunkt attbasår använts somsom
ochi storlekminskaframöverkommerliten. Sänkanrelativt attningen upp-var

nettoutsläppenkommerminskarsänkantakt meddecennier.några Iinomhöra att
öka.att

sänkannettoutsläppenstabilisera närkonsekvensernatabell illustreras2I attav
försvinnersänkannettoutsläppenstabiliseraförsvinner.och Förminskar att om

åtgärderdekommerhälften. Till dettaminska med drygtmåste utsläppen som
År måsteårs nivå. 20001990skall ökainteutsläppenvidtas för övermåste att

Dåskall öka.nettoutsläppeninteförmiljonerminska med 5utsläppen attton
miljonermed 34minskathamåste utsläppendecenniernågraupphörtsänkan om

skall konstanta.nettoutsläppenför attton vara

årspå 1990Stabilisering1990-2020 vidnettoutsläppSverigesTabell 2 en
nivå.

frånår hämtad2000för ärårs utsläpp och1990 prognosen
års1993klimatkonventionen.tillNationalrapportSveriges

kommunikation. Detmuntligfrån Hillevi Erikssonutsläpp är
nettotillväxtskogensexempel förutsattvidare attär som

år 2020.upphör

ârMton CO2

2020200019931990

61616161utsläppAntro ogena
nivåstabi iserade 90 års

0-26 -29-34i skogenUpptag

6135 3227Nettoutsläpp

omvand-sänka.skogsplantering Enperspektiv diskuterasinternationelltI ett som
trädens bio-fixering kol eftersomtill skogbetes- eller åkermarkling en avgerav

övergång till moderntdiskuterasalternativEtt är ettstörre.är annat sommassa
Istället för avverkaoch Nordamerika.nordisk modell i Rysslandskogsbruk attav

ochskulle återplanteraför självföryngringskog sedan lämna områdetoch man
betydligtMöjligheterna till sådana åtgärderför skogsskötsel.införa metoder är

begränsade i Sverige.mer



möjlighet diskuterats i Sverige aktiva åtgärder fixeraEn çol iär attsom genom
marken. ligger till hands förändra markanvändningen påDet närmast är attsom

Åkerbruketjordar. innebär idag vid varje plöjning friläggs col iattorganogena
marken och avgår till atmosfären koldioxid. övergång till bete, vallodlingEnsom
eller skogsplantering skulle innebära källa för koldioxid övergår i sänka.att menen
Sänkan dock tillfällig, hur kolbalansen för marken på längre siktär utser
osäkert.

Från Sveriges utgångspunkt skulle användandet nettoutsläpp förgrundav som
åtaganden åtgärder ofördelakti åtminstone 1990 användsextremt gt,om vara om

basår. Fördelen med använda nettoutsläpp stimulerar tilläratt att attsom man
aktiva åtgärder öka sänkoma, kostnadseffektivt.vilket kan Dei ärgenom vara

dock tveksamt det kostnadseffektivt på lång sikt, det knappast fördelär ärom en
USA trädplantering istället för minska sin mycket amänd-att satsar att stora

ning fossila bränslen. Resultatet blir vissa länder på andras bekost-attav gynnas
nad. har möjligheterDe öka sina sänkor kan detta istället förgöra göraatt attsom
något sin fossilbränsleanvändning.

bekämpa växthuseffekten på siktFör det absolut viktigaste begrärsaatt är att
användningen fossila bränslen. Fossila bränslen tillskott kol tillett nyttav ger av
biosfären. ökningEn biomassan trädplantering innebär endastav genom er. om-
fördelning det kol cirkulerar i biosfären.av som

nackdel skogstillväxtenEn eller skogsplantering sänka detär att är temporär,som
ingen bestående förändring. har förts fram detDet viktigt vinna tid.äratt attger

Det dock viktigt den absolut viktigaste faktorn i växthus-är poängteraatt att
problemet användningen fossila bränslen. Omställningen samhället förär av av

minska fossilbränsleanvändningen långsiktig och fortsattatt är en process en
utbyggnad och strukturer anpassade för fossilbränslen omställ-system görav en
ning besvärligare och kostsam. Särskilt med hänsyn till pågå-u-ländemasmer
ende uppbyggnad sina energi- och transportstrukturer måste tidiga åtgärderav

viktiga. Det torde utsiktslöst försöka u-ländema bygga heltatt attvara vara upp
strukturer medan i-ländema fortsätter i de gamla hjulspåren. Tidiga åtgärdernya
påbörjar successiv förändring med minskad fossilbränsleanvändning isom en

i-ländema därför nödvändig.är

Al iv2 B handlin käll hsänk förma av r rv

En behandling källor och sänkor för sig i eller flera protokoll skulleettav var
innebära olika åtaganden och olika åtgärder. Det logiska intetyper attav vore
skilja på källor och sänkor skilja på åtgärder mark-utan att rörsnarare som
användning från de tekniska användning fossilarör bränslensystem,som av mm.
Markanvändning skulle i så fall omfatta framför allt jord- och skogsbruk. Den

6



skulleuppdelningi tropikema. Enavskogningenkoldioxid frånärpostenstora
utarbetatsförslagpå detbyggerKategoriernaföljande.enligtkunna avsomutse

IPCCOECD.

föroch källorsänkorkategorierUppdelningTabell 3 avav
växthusgaser.

markanvändningGrupptekniksfárenGrupp I

JordbrukbränsleanvändningallEnergi
djurhållning- gödselhanteringIndustriprocesser - risodling--jordbruksmarkprodukteroch andraLösningsmedel
bränning savannerav- latsbränning påAvfall av- alljordbruksav
övrigt-

Ovrigt
ochmarkanvändningAndrad

skogsbruk
ochi skogändringar annan- stående biomassa

ochskogomvandling av- gräsmark
landhävdatövergivande av- övrigt-

sammanvägtför sig ellerVarje3 gas

GlobalGWPGWP-faktorer.med hjälpihopkanVäxthusgasema vägas av
underväxthuseffekten hosrelativasamladePotential denWarming är enen gas

redovisatsGWP-faktorer harkoldioxidekvivalenter.tidsperiod uttryckt iviss av
perspektivet.500 års100 ochIPCC i 20,



Relativ växthuseffekt för svenska utsläpp växthusgaser 1990Tabell 4 av
IOO-årsi perspektivet.

GWP Mton Mton
C02-
gkvlvalenter

61koldioxid 1 61

24,5 0,33 8metan

dikväveoxid 330 0,015 5

FC CF4 6300 0,06 0,4

SF6 24900 0,04 1,0

växthusgasema koldioxid,viktigaste och dikväveoxid haréimfi5rtsDe tre metan
med utsläpp i andra länder.

JämförelseDiagram mellan sammansättningen1 utsläppenavav
växthusgaser

100%

90%

30%

70%.

60%
FTIZÖ

50% CH4.[2392
40%.

30%

20%

10%

0%
Sverige Ostslat.OECD ÖvrigaKina Tulmm



utsläpp växthusgasersammansättningen Sverigesdiagram framgårAv 1 att avav
relativtMetanutsläppen dockgenomsniittet för OECD-ländema.liknar sättär

framföri östländemaframgår också diagrammetmindre Sverige.i Det att menav
andel totalutsläppen.betydligtallt i metanutsläppenu-ländema störreutgör aven

från jord-metanutsläppen kommermed andelhängerDetta att stor avsamman en
djurhållning och risodling.bruket,

föroch räkna varjeihop växthusgasutsläppenSkillnaden mellean räkna attatt gas
koldioxid. dessaandra Ii de länder med utsläppsig änär störst stora gaserav

åtgärder for minskaavvägningar mellanländer kan göra t att metan-exman
awägningar beror på vilkaUtfallet sådanautsläpp och koldioxidutsläpp. av

dessa. Ländermöjligheter finns reducerametankällor har och vilka attsommain
relativt låg kostnad kan då minskametankällor kan reduceras tillmed stora som

på reduktioner fossila bränslen.trycket av

källor för metanutsläpp ochTabell 5 Globala antropogena
tonår USEPAmöjligheter till reduktioner, miljarder

1993.

potentiell reduktionutsläpp
sikt lång siktkort

kolgruvor, olja och 9-22 17-44100naturgas

mktrisodling 60 låg

djurhållning 80 4-10 10-19

gödselhantering 25

avloppsbehandling 25

avfallsdeponier 30 10-15 0-25l

bränning biobränsle 40av

framgårAv tabell känd teknik för minska metanemissioner framför5 alltatt att
finns för kolgruvor och naturgashantering, djurhållning avfallsdeponier.och
Möjligheterna mycket varierande från land till land. deEnär nära-mestav
liggande åtgärderna tillvara från kolgruvor. förKostnaden dettaär att ta ärmetan
i de flesta fall jämförelsevis låg och motiverad andra skäl, explosionsrisk,av



helt annorlunda, härdockFörhållandena i dagbrott ärarbetsmiljö äretc.
potential finns USA,de länder harsvårare. Blandåtgärderna betydligt störstsom

de länderTyskland USEPA 1993. ITjeckoslovakien ochRyssland, Kina, Polen,
kostnadseffektivatillfinns möjligheterläckagehardär naturgasnätet storastora
det forna Sovjet.och andra delarframför allt Rysslandåtgärder. gällerDetta av

ligger avfallsdeponier.frånframför allt i återvinningSveriges möjligheter gasav
till år 2000.metanutsläppen med 30%minskaför svenska åtgärderMålet är att

med knapptväxthusgasutsläppentotala svenskaminskning deDetta avger en
liknande möjligheter.därföravfallsdeponier ochflesta länder har2%. De

Åtgärder i Sverige verkar knappastfrån idisslande djurminska utsläppenför att
naturligtvis.antalet djurmöjligheten minskaaktuella, än attannat

Åtaganden detkvantitativa begränsningarriktar sig sammantagnamot avsom
kolgruvorländer medOECD-ländemaväxthusgasutsläppet skulle inom gynna

för minskaländer kan iställetläcker.och eventuellt Dessanaturgasnät attsom
kostnadseffektiva åtgärdergenomföranvändningen fossila bränslen motav

metanutsläpp.

för minska växthusgasbelastningengiven ambitionsnivåutgår frånOm attman en
åtgärder riktadeprotokoll med särskildapå atmosfären skulle mot metan-ett

jämnt.koldioxidutsläppen fördela bördorna Detsärskildautsläppen och mot mer
protokollriktade koldioxidutsläppenskulle likvärdiga åtgärder än ettmotmerge

växthusgasutsläppen.de sammanvägdariktar sig motsom
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SverigesKonsekvensberäkningar och

situation

avsnitt vi bedömning konsekvenserna för Sverige och andraI detta gör en av
utfonnningarindustriländer olika tänkbara protokoll under klimatkonven-av av

tionen. Vi inleder med kort beskrivning det svenska energibehovet och ut-en av
släppen koldioxid. Därefter följer bedömning olika tänkbara protokolls-av en av
alternativ. alternativ vi bedömt följande man kan naturligtvis ocksåDe ärsom

alternativen.tänka sig kombinationer de olikaav

Procentuella nedskärningar för varje land
Nedskärningar capita-målmot ett gemensamt per

tekniska åtgärderGemensamma
Ekonomiska styrmedel

Som utgångspunkt för analysen har vi försökt bedöma konsekvensernaatt av
några olika ambitionsnivåer för internationell klimatpolitik, och vilkenen
konsekvens får fördenna Sverige vid olika tänkbara protokollsaltemativ.

Vi har bedömt olika alternativ:tre

Stabilisering: alternativ innebärDetta utsläppet koldioxid stabiliseras underatt av
perioden till år 2010.

reduktion:Låg Detta alternativ innebär % reduktion år och5 2005 10 %
reduktion år 2010
Hög reduktion: alternativ innebär reduktion årDetta l0 % 2005 och %20
reduktion år 2010.

1 Energianvändning och utsläpp koldioxidav

Energianvändning i Sverige

I tabell visasl sammanställning det svenska energibehovet fram till 2010.en av
Data hämtade Underlag till Sveriges till klimatkonventionenär ochrapportur
Energirapport 1994.

förPrognosen energianvändningens utveckling i industrisektom baseras på
bedömningar de enskilda branschernas tillväxt, energiprisemas utveckling ochav



effektenochstruktureffektför 2005utvecklingen. I ärtekniskaden enprognosen
energianvändningeninnebärvilketmedtagna,energieffektivisering attav a

TWh.dvs. totalt 25TWh,respektive 7med 18hålls tillbaka

debedömningartransportsektornienergianvändningenförI avgerprognosen
bensin-genomsnittligadenskereffektivitetsförbättringarkontinuerliga attsom

för-genomsnittligadenpersonbilar kommerförbrukningen i dagens att varanya
järn-förväntasgodstransporterpersonsbilsparken år 2005. Föri helabrukningen

denEffekternalastbilar.med främstframgångsriktkonkurrerakunnavägen av
Utrikes flyg-ihar inteEuropamarknadenintegrerade vägts prognosen.mer

imedtagnasjöfartstrafik inteoch är prognoserna.

och lokalerbostäderuppvärmningservicebostäder,sektornInom avsvararm.m.
effekti-for 2005sektorn.energianvändningen i I ärför 70% prognosenca av

beroende påmellan 2 och 16 %varierarvilkavitetsförbättringar medtagna,
uppväminingssystem.

år 2000för1990 medi SverigeEnergianvändningen1Tabell prognos
och 2005.

200520001990

+14 %161151TWh141Industrin

%101 +229483Transporter

+5 %157157150serviceBostäder,

mm

+12 %419402374TOTALT

energislag:täcktes följandeSverige 1990Energibehovet i av
TWh197olja

28 TWhkol
TWh7naturgas

148 TWhkärnkraftochvatten m.m.
TWh67biobränsle



Svenska utsläpp koldioxidav

Det prognostiserade ökade behovet energi enligt 28 TWh till år 2000,ärav ovan
jämfört med 1990, och ytterligare TWh år17 till 2005. Utvecklingen ut-av
släppen koldioxid beroende vilka energislag används för täckaär attav av som
det prognostiserade energibehovet. tabellI 2 visas sammanställning deen av
svenska koldioxidutsläppen fram till år hämtade2005. Data Underlag tillär ur
Sveriges till klimatkonventionen, 1994. Utsläppen bedömda utifrån deärrapport
styrmedel och skatter fanns i mitten 1993.som av

samlade utsläppet koldioxidDet bedömdes öka något mellan åren 1990 ochav
Ökningen2000. inom transportsektorn. Utsläppet ökar också frånär störst

anläggningar för produktion och De ökande utsläppen beroendevärme. ärav
hur tillkommandeden elkraft bedöms behövas produceras. I ärav som prognosen

det beräknat emissionsfaktom i genomsnitt utsläppet föratt motsvarar naturgas-
kombianläggningar. Om all tillkommande kraft importeras ellerantar attman
produceras biobränslemed blir utsläppet lägre årl,l Mton 2000 och 1,8ca ca

lägre årMton 2005. iställetAntar produktionen sker i kolkondens-attman
anläggningar blir utsläppet 1,4 Mton högre år 2000 och 2,5 högre årMton 2005.

Minskningen utsläppen från bostäder och service beror delvis på förflytt-av en
ning utsläppen till följd övergång från individuell till uppvärm-av av gemensam
ning. Efter sekelskiftet bedömdes utsläppet komma öka snabbare, främst tillatt
följd växande inslag fossil elproduktion.ettav av

37 15-1119



år 2000förmed1990Sverigekoldioxid iUtsläppTabell 2 prognosav
bedömts1990 harförpå utsläppssiffrornaKvalitén2005.och

10inom procent.och liggergod ramensom

200520001990

13,710,97,0 MtonFörbränning, el
värmeverkoch

13,713,113,5Förbränning
industri

7,78,411,5Förbränning
ochBostäder

service

26,725,323,1Inrikes
transporter

0,10,10,1utsläppDiffusa
energi

5,05,05,0Industriprocesser

0,20,20,3Lösningsmedel

0,60,60,5Jordbruk

0,20,20,3Avfallshantering

67,963,861,3TOTALT

utsläppHistoriska

sextiotalet framochfemtio-snabbt underökadeSverigekoldioxid iUtsläppen av
förhögtnivån relativt konstantlågsjuttiotaletUndersjuttiotalet.toppårentill

sektorernaframför allt inomskeddeMinskningenminska.efterdäratt
inedgångenförklaringen tillavgörandeindustrin.inom Denochbostäderservice

kärnkraften skeddeutbyggnadocholja tillfrånövergångenutsläpp är somav
utbyggnadenutvecklingenpåverkatfaktorerAndra äroch 1984.1976mellan som

under suttio-fannsoljekondenselproduktion meddenochfjärrvärme att somav
kämkrañ.talet i ersattsstort sett av



koldioxid i Sverige 1970 1993.Figur 1 Utsläpp av -
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Energianvändning koldioxidutsläppoch i andra länder

Energianvändningeni Sverige 5,6 oljeekvivalenter toe capita, vilketär ton per
genomsnittet for OECD ochär över EU. Trots detta det svenska koldioxidut-är

släppet capita lägre genomsnittet for OECD-ländemaän och OrsakenEU. tillper
det svenska utsläppet capita relativt lågt andraatt industriländerär gentemotper

energianvändningen hög det inslaget kämkrañ,trots vattenkrafiatt är är stora av
biobränslenoch i den svenska energianvändningen. appendixI tabell visas3

energianvändningen och koldioxidutsläppen capita i OECD-Iändema.per



landvarjeförnedskärningarProcentuella2

tillförhållandeutsläpp isinaminskarprocentuelltlandvarjeinnebärfallDetta att
medfaktiska talidärmedbidrarutsläpphögaLänder medutsläpp.totalalandets

nuvarandeKlimatkonventionensutsläpp.lägremedländerminskningar änstörre
tillämpningkankoldioxidutsläppen sägasStabiliseringmålsättning vara enavom

princip.dennaav

land Förvarjeåtaganden gör.för huravgörandeheltbasår storaValet ärav
basåranvändakunnaförmånligt annatmycket ettskulle det attdelSveriges vara

åttiotalet,underkraftigtutsläppsinareduceratharSverigeeftersom1990än
jämför figur

år 2010tillframSverigekoldioxid iutsläppPrognosticerade2Figur av
nedskärningar.procentuellaalternativamedjämförelsei tre
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minskas med ifigur och tabell visas vad Sveriges koldioxidutsläpp skaI 2 4
jämförelse med och vid olika handlingsaltemativen. värdende Deprognosen som

tabellen jämfört med för utsläpp, avsnitt Tabelleni äranges prognosen se
utsläppet måste lägre år 2005 för6,6 Mton änt att attanger ex vara prognosen

årklara Stabilisering utsläppet på 1990 års nivå. klaraFör atten av samma en
minskning med 10 % måste utsläppet 12,7 lägreMton änvara prognosen.

Tabell 4 Sveriges reduktion koldioxidutsläpp med alternativatreav
procentuella nedskärningar och med i avsnitt 1prognosen som
utgångspunkt. års basår1990 utsläpp för de procentuellautgör
nedskärningarna.

2000 2005

stab. stab.Stabilisering 2,5 Mton 6,6

låg nivå stab.2,5 9,7 5 % red.

nivåhög 2,5 stab. 12,7 10 % red.

Den gjorts visar koldioxidutsläppen framförallt förväntas ökaattprognos som
inom transportsektorn frånoch anläggningar för produktion och inomvärmeav

Åtgärderbåde industri och sektorn bostäder och service. för reduceraatt ut-
släppen kan rikta sig på energieffektivitet, minskadomfördelad användning
och alternativa bränslen.

Utan vilka åtgärder kostnadseffektivast för Sverige kanatt är grovtange som man
bedöma de områden främst kan utveckla individuellt för Sverigeatt att ärsom
alternativa bränslen inom samtliga sektorer och användningen inom transport-
sektorn. Effektivitetshöjande tekniska åtgärder sker kontinuerligt och kan på-
skyndas exempelvis teknikupphandlingar. Tekniska standarder krävergenom
troligen samarbete med andra länder. Se vidare avsnittett



forssilaDentillgodoses.energibehovSverigesvisas hurI figurenFigur 3
grå.skissatsschematisktharbränsleanvändningen
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Twh.till 20fossila bränslenanvändsoch fjärrvärmeproduktionFör caav

för defå betydelsegenomförs kommerkärnkraftavvecklingenoch att storHur när
heltelproduktionkoldioxid. Sverige har ärutsläppen nästansvenska somenav

kämkraft.vattenkraft ochkoldioxid, dvsutsläpppå energiformerbaserad utan av
elproduktionen.ungefär halva Fram-står vardera föroch kärnkraftVattenkraft

för Sveriges klimat-avgörande betydelsefåkärnkraften kommertiden för att en
till år 2010. Dettakärnkraften avvecklasbeslut skallEnligt nuvarandepolitik.
energi.sparande ellerskallTWhinnebär 73 ersättasatt annanav

tillförselkraftverk krävsi fossileldadeskulle producerasdenna mängdOm en
ökningtill mycketskulle upphovbränsle. Detta140-170 TWh stor avge enav

skulle utsläppsök-teknik användesmed bästakoldioxidutsläppet. Om naturgas
kolkraftverkskedde ikoldioxid. produktionenuppgå till Omningen 30 Mton

utsläppsökningen bli 60 Mton.skulle nära



nödvändigt efter så deldessa siffror framgår detAv är sträva att storatt att av
kärnkraften sparande och produktionsfonner intemöjligt ersätts som gersom av

vindkrañ. Möjligheterna snabbtkoldioxid, dvs biobränslen ochutsläpp attav
varförbygga sådana produktionsformer dock begränsade snabb käm-ärut en

krañsavveckling svår förena Sveriges kortsiktiga klimatmål.blir medatt

kämkraftavveckling studeras för närvarande i Energikommissionen.Frågan om
i december politiskaKommissionens slutsatser kommer 1995. Deatt presenteras

beslut följer på detta kan få avgörande betydelse för vilken politik Sverigesom
bör använda för begränsa koldioxidutsläppen.att

åtgärdspolicy för begränsa koldioxidutsläppen varierar beroende hurEn att av
användas. kämkraften skall avvecklas i enlighet medlänge kämkrañen skall Om

nuvarande beslut blir det viktigaste inslaget så långt möjligt begränsaatt som
fossilbränsleanvändningen för elproduktion. åstadkoms effekti-Detta attgenom

främjavisera elanvändningen så långt möjligt och alternativattsom genom
elproduktion på vattenkraft.baserad biobränslen och

Om kärnkraften istället bibehålls under längre tidsperiod bör åtgärdernaen
istället så långt möjligt fossilainriktas bränslen med bio-ersättamot att som
bränslen inom fjärrvärmesektom och industrin. Möjligheterna begränsaatt ut-
släppen koldioxid självfallet betydligt i detta fall. Kostnaden förär större attav
stabilisera och begränsa utsläppen också betydligt lägre.är

framgår den effektiva användningen biobränslenDet helt olikaäratt mest tav ex
beroende på kärnkraften awecklas. Sverige skall kunna utformaFörnär att en
långsiktig klimatpolitik krävs det därför ställningstagande vad käm-ett avser
krafiens avveckling.

Kostnadsbedömningar

Länder har olika förutsättningar och kostnader för genomföra likaatt stora
procentuella nedskärningar koldioxidutsläppen. Några faktorer påverkarav som
är

hur nedskärningar landet redan vidtagitstora
energisystemets utformning och flexibilitet
möjligheter till energieffektiviseringar
befintliga skatter och subventioner inom energisektorn
den förväntade tillväxten i ekonomin



förmarginalkostnaderoch ländergruppersländersstudier påfleragjortsharDet
mycket det kostarhurvisarMarginalkostnaden attkoldioxidutsläppen.minskaatt

Även ochmarginalkostnadernapånivånkoldioxid.kiloytterligareminska ett om
visarstudiernamellannågotskilja sig åtrangordningen kanfalli vissa även
åt melanskiljer sigkoldioxidutsläppenminskaförkostnadernaresultaten attatt

länderna.

ochmodellansatsenvaldadenförklarasi resultatskillnadernadelEn avav
oljeprisut-ekonomin,itillväxttaktenförväntadedenantaganden tom ex

producenterochkonsumenterenergieffektiviseringsmöjligheter, hurvecklingen,
möjligheternavilkabränslen ärpå olika attprisförändringpå samtreagerar en

skiljer sig åtkostnadernatillorsakEnbränsle tillfrån attbyta annat.ettett annan
kraftigt.energisinsubventionerarländervissaländermellan är att

Danmark ingickNederländerna ochbland1994 därstudie UNEP annatEn av
lâgkost-Danmarkochhögkostnadsland ettNederländernapåpekar ett somsom

UNEP-studien.inte iingickSverigekoldioxidutsläppen.reduceranadsland för att
högstasannolikt dedockSchweiz harochmed NorgetillsammansSverige

1990 årspåkoldioxidutsläppenstabiliseraforimarginalkostnadema Europa att
så kanrefererar tillKågesonstudierEnligt de1993.Kågesonnivå som

kostnadutsläpp tilloförändradeuppnå måletgenomsnittEU-ländema enomsom
faktor 2kanSkillnadensvenska.denmotsvarande 75% manomenvaraca av

marginalkostnaden.den lägstaharEU-länderjämför med de som

lågrelativtelproduktion harförandel kolanvänderLänder stor enensom
Sverigeskoldioxidutsläppen.reduceraenergienhet formarginalkostnad attper

Sverige harkärnkraft.vattenkrañ ochfrånhuvudsakkommer ielproduktion
relativt litei dagoch använderoljandelfasatoljekrisensedan storut aven

marginal-relativt högharSverigetillanledningarnastenkol. Det attär enen av
koldioxidutsläppen.minskakostnad för att

problemoch kan fåenergiintensivaindustrierSveriges viktigasteNågra är omav
påverkakanblir vilketutsläppsminskningarpå ensidigakraven stora,

undantagitkoldioxidskatt harinförtidag harländerkonkurrenskrañen. De ensom
konkurrenskraft skulleindustriersdessamotiveringenindustrin meddelar attav

koldioxidskatt införs kantill följdenergiprisernegativt. Höjdapåverkas att enav
globaltökarrisk utsläppenutomlands medflyttartill industriemaleda attatt

industriemauppkommerläckage-effektskför minska. Dennaistället att om
internationella studierenergieffektivitet.lägre Detill länder harflyttar somsom

tillfåtalmellanläckage-effekten varierar övergjorts visarhar procentettatt
entydiga slutsatser.går dra någradet intevilkethundra gör attattprocent,
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till villkorviktig lång tid företagen får på sig sigEn aspekt hurär att anpassa nya
genomföra snabba omställningar kanoch priser. företagen måsteOm anpass-

minskad sysselsättningningen ske de minskar produktionen medatt somgenom
i snabbare takt vadföljd. kan välja byta maskinerDe äräven änatt ut som

kapitalförstöring följd. åtgärderna för minska kol-ekonomiskt med Om attsom
dioxidutsläppen långsiktiga ökar företagens möjligheter till anpassninggörs mer

kommer i anspråk. Vilkeni takt med ekonomin växer att tasattmen mer resurser
finns studier pekardessa effekter går inte Detär störst säga.att somav som

hållen. på vilka antaganden gjorts utvecklingenbåda Resultaten beror som om av
teknik och möjligheterna byta till miljövänliga energislag.miljövänlig att mer

effekterna den ekonomiska tillväxten utvecklingenOm är större än av nyav
energislag kommer marginalkostnaden öka medmiljövänlig teknik och attnya

tiden, eftersom de åtgärder finns kvar kommer bli allt dyrare. Om däremotsom
och energislag fås framutvecklingen miljövänlig teknik kanär storav nya

framtida effektiviseringsmöjligheter bli billigare dagens med eventuellt sänktaän
marginalkostnader följd.som

Enligt utredningen Genomförande SOU 140 visar tillgängligaGemensamt 1994:
allt kraftfulla styrmedel förstudier det med tiden kan komma krävasattatt mer

stabilisera utsläppen vid 1990 års nivå de 20-30 åren. skulleDettanärmasteatt
indikera krav på ökande koldioxidutsläpp växande ekonomi kan ställassom en
inför kommer dominera den dämpande effekt teknik kanöveratt som en ny
medföra, åtminstone under den studerade perioden. studie UNEPl994En av
visar emellertid på de kortsiktiga marginalkostnadema för minskaatt att ut-
släppen, till år 2005 eller högre marginalkostnadema för minska2010, är än att
utsläppen på lång sikt, år 2020 eller 2030. beror enligt den gjorda studienDetta
till del möjligheterna investera i effektivare och miljövänligarestor att att
maskiner ökar med tiden, vilket skulle innebära marginalkostnaden kanatt
komma minska istället.att

Med Sveriges internationellt relativt höga marginalkostnad för minskasett att
koldioxidutsläppen, vilket gäller kiirnkrafien avvecklas eller detoavsett ärom
inte samhällsekonomiskt effektivt för Sverige med protokoll likasätterett som

krav på reduktioner i alla länder. kostnadernaHur blir beror bl påstora stora a
vilken styrmedel Sverige väljer för uppnå viss utsläppsreduktion.typ attav en
Olika styrmedel upphov till olika samhällsekonomiska kostnader. Marknads-ger
baserade instrument mestadels upphov till lägre kostnader regleringar,änger men
det kan finnas fall där administrativa styrmedel ändå föredra. detNär gällerär att
klimatpolitiken kommer det sannolikt kostnadseffektivt medatt mestvara en
kombination flera åtgärder.av

Hittills konsekvensernahar för Sverige ensidiga åtaganden diskuterats. Detav
kan bli aktuellt med protokoll medäven procentuella nedskär-gemensamma
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protokolldet innebäraSveriges del kan ettländergrupper. Förför olikaningar
l-ländema.ellerOECD Annexför EU,utsläppsmälvisstmed tgemensamtett ex

på 19902000till årStabiliseringmålfinns det idagEUInom gemensamtett om
tillmycketsannoliktskalldetbindande,legaltdock intenivå.års Detta är men

inför deprestigeförlsust för EUskulle innebäradeteftersombryta det,för att en
klimatkonventionen.förhandlingarna inomfortsatta

mars-april 1995,ii Berlin,förstainförpolicydokument partsmötetsittI
växthusgasemareduktionerfortsattaarbeta förtänkerdedeklarerade EU att av

detväxthusgasersamtligatäckaprotokoll skallEttoch 2010.för åren 2005 men
mål ochBådediskuteras.koldioxidutsläppenminskningenframför alltär somav

utgångsår, deolikatillhänsynbl skalldär detskalltidtabeller tassättas aupp
områdenPå dei länderna.resursbasemaochstrukturernaekonomiskaolika som

åtgärds-koordineraförarbetaskallkonkurrensinternationell attdet råder man
uppståkaneffekterde negativaminskaför annars.att somprogrammen

procentuella nedskär-blir vidför SverigekostnadernaVilka ett gemensamma
valetutformas,åtagandenafortsattapå hur debl samtför berorningar EU ava

ensidigt harSverigedärsituationmedmålet. Jämförtuppnåförstyrmedel att en
kostnadernadockkommernedskärningarprocentuellavissaförbundit sig göraatt

jämförelsevisharSverigemål eftersommedi falletbli lägre gemensamtettatt
inteSverigeinnebärutsläppen. Dettareduceramarginalkostnad för atthög att

mycket.utsläpp likasinabehöva reduceraskulle

samhälls-intedet1992 visarEU-kommissionenstudie från attEn vore
länderna,de enskildamål förenskilda utan attekonomiskt effektivt sättaatt upp

mål förhaeffektivtsamhällsekonomisktbetydligt gemensamtdet att ettmervore
Även pekarkan diskuterasstudienpå resultaten inivånländergruppen.hela om

ändå börslutsatsenpåolika ländergruppergjorts förstudierandra att varasom
i energi-effektivitetråder fullfrån detstudien utgickikorrekt. Genom attatt man

marknadenochredan vidtagna,åtgärderalla billigadvs attsystemet, att var
varje landmellankostnadsskillnadenstudienöverskattadeperfekt attfungerar

mål.ländernaåtgärder ochvidtar sätter ett gemensamtatt uppegna

l-ländemaochgjorts OECD AnnexstudierinternationellaEnligt de som om
deltarländerblir mindrepå kostnadernadessavisar även att somom gruppen

förinnebär kostnadernautsläppsmäl Dettaunder större. attärgemensamtett
mål förfinns EU.jämfört med detlägreborde bliSverige ett gemensamtännu om

går dock intemycket lägreHur säga.att
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utsläppsmål för länder-fungeraFör det skall sätta gemensamtatt att ettupp en
försådant protokoll kompletteras med olika styrmedel demåste attettgrupp

marginalkostnader för minska koldioxidutsläppenländer har lägst attsom
verkligen skall vidta åtgärder.

capita-3 Utsläppsminskningar mot ett gemensamt per
mål

fall innebär fördelning koldioxidutsläppen i förhållandeDetta göratt man en av
till folkmängden i landet och i OECD-ländema enhetligtsträvaratt mot ettman

med capita fårutsläpp capita. Länder höga utsläpp därmed störreettper per
åtagande uppfylla medan länder med lägre utsläpp capita i princip skulleatt per

tänka sig principen förenaskunna öka utsläppen. Man kan dock medatt t ettex
stabiliseringsmâl för länder med relativt låga utsläpp capita.per

koldioxidDet genomsnittliga utsläppet 1990 i OECD-ländema 11,83 tonav var
capita. tabell visas utsläppen capita vid de olika handlingsaltemativen.I 5per per

Tabell 5 Det genomsnittliga utsläppet koldioxid capita OECD-iav per
länderna vid olika reduktionsgrader.

2000 2005

Stabilisering toncapita11,83 11,83

låg nivå 11,83 11,24 5 % red.

nivåhög l 1,83 10,65 10 red.%

Sveriges utsläpp ligger på 6,24 capita ligger 47 % under OECD-tonsom per ca
genomsnittet. innebärDet krav på Stabilisering eller reduktion i nivånatt ett
10-20 för% OECD-ländema fortfarande skulle innebära Sverige ligger underatt
genomsnittet.

Om eftersträvar reduktioner fördelning capita skulle vissarr.an genom en per
länder få betydligt reduktioner andra, vilket framgår tabellstörre än av
appendix. Vid situation där länder ligger under det önskvärdaen som genom-
snittliga capita utsläppet skulle stabilisera sina utsläpp, skulle länderper som
ligger genomsnittet inte behöva få lika åtaganden.över stora
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ochSpaniencapita. Endast8,88iutsläppet EUgenomsnittliga är tonDet per
Sverige. EU-utsläppcapita lägre än4,18med 5,62Portugal har ton perresp.

Nederländerna,Finland,Belgien,Tyskland,capitautsläpphöga ärmedländer per
10utsläppmedsamtliga över ton.Storbritannien,Danmark och

åtgärdertekniska4 Gemensamma

energi-gällerdetstandarderglobalavissa närfastställaskulleprotokollEtt som
energianvänd-minskningför totalpotentialeninnebäraskulleförbrukning att av

produkterochpåberoendevarierarländeri olika typningen processerava
antal ochderasanvänds ochutsträckning devilkenlandet, ianvänds isom

förbrukarÄven produktertillverkare,ländersenskildaenergieffektivitet. somav
globalskulletillverkaredessagrad. Föri olikapåverkasskulle troligenenergi, en

sinenergiförbrukningen ibeaktatharredan idagdeinnebärastandard att som
produktersinahosförbrukninglägreochmarknadsföring strävar mot en

konkurrensfördel.harförmodligen en

jämförelseöversiktligpåvi koncentrerat görautredning har attdennaI enoss
protokollhurjämförelseområdenVid ettväsentligaglobaltnågrainom aven

påverka Sverigeskulleenergianvändningeffektivarealltpåinriktar sig ensom
tiden efterframförallt på den ettsig närmastebedömningamasiggrundar

måsteprodukterhosbränsleförbrukningenStandardiseringinförande. En av
och hurreduktionertotalaförpotentialensuccessivt ochgenomförastroligen

påverkanjämförelse kommer avgörasådani attkommertillverkarelandets ut en
land.enskiltpå varje

energisynpunktdesålla sämstaskulle främststandarderGlobala ut ur
i principdärefterskullestandardersådanaVid skärpningarprodukterna. manav

arbetaalternativUkompletterande ärframåt. sätt tutvecklingen Ett attdriva ex
miljömärkning.positivteknikupphandlingar och

Energiproduktion

tillanvänds,fossila bränslendärochproduktionSverige sker värme,I av
bådekraftvärmeverk producerasvärmeverk.kraftvärmeverk och Idelen istörsta

90-95 Ianläggningenverkningsgrad påmed procent.och uppemotvärme en
distribution i tjärrvärmesystemen.förproduceras enbartvärmeverken värme,

Även 85 90verkningsgrad,uppnår höganläggningari dessa uppemotman en -
föri Sverige endastelproduktion användsKraftverk för enbartprocent.

finns 20-talelnätet och Dettoppbelastningar påeventuella ettsom reserv.
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påverkningsgradkända haranläggningartvåkondenskraftverk. ärDe caensom
4035 procent.-

skullebränslenfossilasker medenergiproduktiondenstandard förglobalEn som
el-kraftverk för enbartpåeffektivitetsvinstemadeåstadkommakunna största

energianlägg-vårakoldioxidskattemaenergi- ochsvenska gör attproduktion. De
verkningsgrad.med högdrivsnormaltningar en

siganvänderuteslutandeSverigedärför nästanVår bedömning är att avsom
jämförelse högainternationellmed ikrañproduktion,ochkombinerad el-

förstandardinternationellskulle berörasinteverkningsgrader, nämnvärt av en
energianläggningar.verkningsgrader i

Personbilstransporter

harpå olika I USAutformaskanför personbilar sätt.standardglobalEn man
personbilarförbränsleförbrukninggenomsnittligregler tillåtensedan 1978 om

fordonsmodellertillverkaressåutformadeReglernalätta lastfordon.och är att en
varitSyftet i USA harbränsleförbrukning.på attgenomsnitt ska klara kraveni

koldioxidutsläppen.minskadirektbränsleåtgången och inteminska att

genomsnittligdiskuteratpågår inom EU harde diskussionerI enmansom
förlmilpersonbilar och 0,45bensindrivnalmil förbränsleförbrukningen på 0,5

gälla nyregist-bränsleförbrukningar skullegenomsnittligadieseldrivna. Dessa
Sverige har dengradvis fråninföras 1997. Iår ochrerade bilar från 2005 genom-

sedanpå lmilnybilsförsäljningen legat 0,82bränsleförbrukningensnittliga
varjeförsäljning antalet bilaruppgifterberäknas påGenomsnittet1987. avom av

Sveriges del skullebränsleförbrukning.specifik Föroch modell och medfabrikat
reduktionmedförahar diskuterat kunnai den storlek EUbegränsning ensomen

lmil eller 38nybilsförsäljningen på 0,3bränsleförbrukningen i procent.cacaav

nybilsförsäljningen 1992bränsleförbrukningSaabs och Volvos genomsnittliga av
tillverkarnajämför tabell Bådarespektive lmil,i Sverige låg på 0,95 0,87

inom vilket kanbränsleförbrukning diskuterats EUligger bra bit denöver somen
utvecklingsarbete.förutses medföra behovett stort av

visar den genomsnittliga bränsle-jämförelse mellan några andra länderEn att
högre inybilsförsäljningen i Sverige 1991 låg 25förbrukningen hos änprocentca

respektiveoch lägre i USAFrankrike och Danmark 10 5 änprocentmen ca
Storbritannien.
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påfördelatbränsleförbrukning lmil,6 Genomsnittlig vägdTabell
generalagenter.

MODELLÅR 1992GENERALAGENT

1mil0,82Peugeot,Autogruppen
Citroen

Sverige Rover 0,89BMW AB

0,70Fiat Auto

Motor 0,81Ford

General 0,74Motors

Bil Chrysler 1,05KarlssonHarry

Subaru, 0,96International Motors
Daihatsu

Lada Sweden 0,7

Olle Olsson Bilimport 0,77
Mazda

Philipson Bil Mercedes 0,71

Saab-Sverige Opel 0,95

Scandinavian 0,74Motors
Mitsubishi

Suzuki Autoimport 0,63

Svenska Honda 0,77

AutoimportToyota 0,76

V.A.G Sverige AudiVW, 0,82

Volvo Svenska Bil Renault 0,87

Övriga 0,77

TOTALT

Källa: Konsumentverket, Bilindustrifáreningen Inom bilmârkendeparantes anges
respektive generalagent handlar med, alternativt bland handlar med.annatsom

Bilmärken framgår generalagentens inte inom parentes.som av namn anges
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bränsle-genomsnittligadenreduktionförpotentialenbedömningVår är att av
länder imed dejämförelseirelativt högi Sverigepersonbilarnaiförbrukning är

kommerbiltillverkamasvenskagenomsnittsförbrukning. DelägstharEU som
inom EU.tillverkaremed andrajämförelseiockså något sämre ut

hushålliEnergianvändning

bor ifamilj på fyrahushåll. Enanvänds ielektriskaOlika apparater personer som
förbruk-genomsnittligahushållsel år. DenkWh500förbrukar 5småhus perca

tabellenligthushållsel fördelasningen av

förbrukar intehushållettill det härtvättmaskinenergieffektivochmodernEn ny,
effektivtkWhår. Ett560torktumlare inte nyttkWhår och än350än merenmer

medelstorenergieffektivkWhår ochinte 130förbrukarkylskåp änstörre enmer
kWhår.350intefrysbox änmer

energisnålaste hus-ochmed desmåhusin iflyttarfamiljen nyasteOm nyttett
ellerkWhuppskattningsvis 1 000elförbrukningen bliskullehållsapparatema mer

kanjämförelseår.kWh Som nämnas att500dvs totalt 4lägre än percaovan,
körning.milskwh vid 100000bilkörning 1videnergiförbrukningen är ca

på fyrahushållsel familjhosförbrukningGenomsnittligTabell 7 enav
småhus i kWhiborsompersoner

400och sval lKyl, frys
l 000Matlagning

tork 1 000ochTvätt
900Belysning
500Disk

Övriga 700apparater
5005Summa

Källa: NUTEK

marknad.för europeisksker i huvudsakelektriskaProduktionen apparater enav
tillverkare.modeller hos ochmellan olikaEnergieffektiviteten varierar en samma

energianvändningen.den genomsnittligaval modell påverkarKonsumenternas av
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i och frysskåp ienergianvändningen kyl-genomsnittligajämförelse denI aven
energianvändning förSverigesgenomsnitt, visar det sigoch i iSverige EU, att

förhållanden gäller troligenLiknandelägre.närvarande ligger 10 ävenprocentca
hushållsapparater.för andra

energi-ytterligare minskningglobal standard, förinförandeVid ett avenenav
tekniska utvecklingen,pågåendehushållsapparater, denförbrukningen i utöver

i Sverige. svenskaperspektiv liten Depotentialen i kortarebedöms ett som
tillverkare inom vidandra EUinte kommatillverkarna bedöms sämre änut

global standard.införande av en

Ekonomiska styrmedel5

viktigast koldioxidskatten,hittills har varitekonomiska styrmedelDet ärsom
vi behandlardiskutera detta styrmedel,huvudsak kommervilket vi igör att men

översiktligt.överlåtbara utsläppsrätteräven

Koldioxidskatt

anpassningar sinamöjlighetoch konsumenter harproducenterOm göraatt av
förenergiprisetkoldioxidskatt pluskoldioxidutsläpp kan övre gränsses somen

Skatten innebärvidtas för begränsa utsläppen.vad kommer attattspontantsom
för dessa under-så länge kostnadernaåtgärder vidtas för minska utsläppenatt

åtgärds-mått på den direktanivå. Skatten kan dåstiger skattens ettses som
koldioxid, dvs marginalkostnaden.reducerade enhetenkostnaden för den sista

införas ensidigt land eller förkoldioxidskatt kan antingenEn ett gruppav en
harmoniseradenationellaländer. det fallet kan det fråganI vara om mensenare

uppnå kostnadseffektiviteteller enhetlig internationell skatt.skatter För attom en
enhetlig för samtliga länder. Konsekvenserna förskulle det krävas skatten äratt

många ingår iSverige kommer bl bero på hur länder Omsystemet.som mana
från institutionella förhållanden och transaktionskostnader kan det blibortser mer

ingårkostnadseffektivt fler länder isom gruppen.

kostnadseffektiv koldioxidskatt kommer bl bero på marknads-Hur är atten a
perfektstrukturen i skatteområdet Sverige, EU, OECD etc. Om det råder

kan kostnadseffektivitet utsläppsintensivakonkurrens uppnås. Om de sektorerna
monopolistiska inslag kommer kostnadseffektivitet uppnås.har inte Mono-

polisten tenderar producera och istället öka vinsten. Välfárdsvinsten från deatt
minskade utsläppen måste minskade produktionen fråndenuppvägaänmer
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dominerareffektsig. Vilkenskall lönakoldioxidskattenmonopolisten för somatt
emprisk fråga.är en

och hur detkoldioxidskattesystem äringår iländerhur många ettOavsett som
eftersom‘trial and error‘viaskattenivån bestämmaskommerutfonnat att man
få på utsläppen.skattenivå kommervisseffektervilka attförhandpåinte vet en

gårkoldioxidskattflexibelutforma attviktigtdärförkommerDet att somenvara
slumpmässigtinte skerändringarnavikti utandockefter hand. Detändra är att
chansharså företagenprincipergivna attefter någraskerdet att anpassaenatt

kol-för hurfasta principernågrafinnsdet inteförväg. Omisig till skatterna
onödigatillupphovsannoliktdetkommerskall ändrasdioxidskatten att ge

sida.företagensfråninvesteringarfelaktigabltill följdkostnader aav

visarsvenska studierfrämstförst ochviavsnitt kommerdetta att presenteraI som
skatt.nationellensidigSverige harskulle krävaskoldioxidskattvilken enomsom

dels harmo-införandeSverige vidförkostnadernabelysaskaviMen även av
internationellenhetligdelsländergrupper,för olikakoldioxidskatterniserade en

koldioxidskatt.

bli förskullekostnadernaberäknades vad1992BergmanI rapport aven
örekg förligger på 20-30Marginalkostnadenreduktionskrav.vid olikaSverige

minskning med 15förkring 40-60 procent.ochStabilisering öre caenen
Marginalkostnaden försnabbt.stigerdärefterkostnadenpåResultaten tyder att

örekg. Beloppen80-130intervalletimed 30utsläppen ärbegränsa procentatt ca
Överflyttat tillskattesystem.årsutgår från 1985priser ochårsuttryckta i 1985är

års skatte-1985måste läggaskoldioxidskattprisnivå blir denårs1993 som
örekg.30-50system

internationelltenergibeskattningkoldioxid- ochhögjämförelsevisharSverige en
hel delgenomförtshar detslagit igenomområden där skattenPå desett. en

visarinriktade studieremellertid teknisktfinnsenergieffektiviseringar. Det som
energieffekti-tillmöjligheterfinnas relativtskulledet fortfarandepå storaatt

dockkostnad. kanobefintli Maningen ellergenomföras tillkanviseringar gsom
vidtas.kommerenergibesparingarlönsammasig alla teknisktinte attvänta att

informationkostnader förhögafungera,i marknadensOfullkomligheter sätt att m
till ändradinte hänsyndessa studierlägga hinder i Dessutomkan vägen. tarm

för heltefterfrågan på energibeteende ochändratenergieñerfrågan till följd av
Även åtgärderfinns billigafortfarandesannoliktprodukter. dettyper omavnya

tillinternationellt Möjligheternavi kommit långtvidta i Sverige harkvar sett.att
Östeuropa, Rysslandomfattande i exempelvis USA,energieffektiviseringar är

och Kina.

19



det blir dyrttill slutsatsengjort kom deProfu 1992studie att1 attsomen
avvecklas. Avveck-kärnkraftenefter år 2000koldioxidutsläppenbegränsa om

Sveriges del skulleavslutad åroch 2010. Förpåbörjas år 2000lingen antogs vara
storleksordningenkoldioxidskattsvenskensidigenligt krävasdet rapporten en

års nivåStabilisering på 1990uppnåårs priser förkoldioxid 1990krkg2 att en
energibehovSverige har högtår ochavvecklas till 2010kärnkraften ettomom

ochdet enda styrmedletSkattenperioden 1990-2016.Profu studerade antogs vara
utfördes iBeräkningarnapåverkas skatten.energibehoven inteantogs av

optimera energisystemet. Denanvänds formodellMARKAL är attsomsom en
mellan efterfråganfinns någon kopplingdet intekostnaden eftersomÖverskattar

företag ochtillmodellen inte hänsynenergi. innebärpriset på Dettaoch atttaratt
blir dyrare.energi denändrar sin efterfråganhushåll när

studerade perioden skulle detunder denkärnkraften däremot blir kvarOm
Profukoldioxid, enligt studieörekgkoldioxidskatt 50behövas en annan aven

föreventuellt ökade kostnaderantaganden har gjorts1992. Inga attom
blir äldre.kärnkraftsverken då dessatillgänglighet hosupprätthålla säkerhet och

fordrasvisar flera studier på det1994Enligt från Tentum AB attrapport enen
stabiliseraörekg for dekoldioxidskatt på 40 C02enhetlig internationell attrunt

påtill år Resultaten bygger GREEN-koldioxidutsläppen 2010.globala a
områdevad finns gjort på dettagenomgångmodellen. För närmare seav somen

Richels 1993.ochManne

exempelvis Sverige, innebäråtgärdskostnader,de länder har högaI ensomsom
medanbegränsade åtgärder kommer vidtas,koldioxidskatt endastattgemensam

omfattande åtgärder föråtgärdskostnader kommer vidtaländer med låga attmer
då framför allt ske i länderminska utsläppen. Utsläppsminskningama kommer

med låga åtgärdskostnader.

koldioxidutsläppl 994 har gjort beräkningar för de skatter NorgeHansen
flerabehöver för stabilisera eller minska utsläppen år 2020. Precis andraatt som

studier visar ökar nivån på skatten för ökade reduktionsnivåer figur 5.4. Detta
for åtgärderberor på kostnaderna ytterligare blir allt högre koldioxid-att mer

utsläppen reduceras.

Nationella koldioxidskatter finns idag i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge
och Sverige. Samtliga dessa länder har rad undantag motiveradeären som av
konkurrensskäl. Vissa länder har dessutom eller istället någon form energiskattav

delvis har effekter. Koldioxidskatter reducerar koldioxidutsläppensom samma
dels sänkt energikonsumtion, dels valet bränsle. energiskattEngenom genom av
däremot leder inte till effekt på koldioxidutsläppen eftersom fossil-ävensamma
fria bränslen beskattas vilket inte incitament byta från fossil-att ettger samma
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effektindirektdockharEnergiskattenbränsle.fossilfrittbränsle till ett en
effekternastuderarenergieñerfrågan. Närden totalaminskardeneftersom man

förskattenivånnödvändigaoch den attutsläppen,påbeskattningenenav
energiskatterochkoldioxid-bådepådärförbörutsläppen,begränsa seman

koldioxidutsläppen.effekt påenergiskattereftersom även ger

ochenergibeskattningendensärskilja effektersvårt sammantagnaDet är att av
prisrelationer förändradefrånutgångspunktMeddrivmedel.beskattningen av

miljöskatter DsfungerarSåutredningeniharbränslenolika typer manav
kol-påpekarUtredningeneffekter.kortsiktiga attnågraidentifierat1994:33

fjärrvärmeområdet.alltframförinomstyreffekterhafthittillsdioxidskatten
valetsamtidigtanläggningarbefintligaskett ibränslen harfossilafrånByten som

kraftvärmeproduktionendet gälleranläggningar. Närpåverkats förbränsle nyaav
trafik- ochkoldioxidskatten. Inomeffekternabedömasvåraredetär att av

bränsle-förförutsättningarnaekonomiskatekniska ochdetransportsektorn är
för alter-framställningskostnadematill följdbegränsade blbyten attavamer -

utredningen.enligtrelativt höga,bränslennativa är

lösningenoptimala1993 denstudie Bergman ärEnligt mest gemensamenaven
skulle, enligt Bergman,lösningen attbästaglobal koldioxiskatt. Den näst vara

skulle inne-därav. Dettaproduktionenkolkonsumtionenbeskatta änsnarareav
frånkolinnehållet. Bortsetttillförhållandei attimportbeskattningbära aven

regler. Dentroligen GATTsdessutomgenomföra så det emotsvårtdetta ärär att
mellandifferentiera skattenenligt Bergman,lösningen, ärtredje bästa att

användare.och övrigaindustrimellandagslägetdet iprecissektorer, görssom
effektivrelativtpolicyskulle dennagjortde simuleringar BergmanEnligt vara

andra länder.tilllitet läckageoch bl a ge

från skattenintäkternagrad på huri högberorkoldioxidskattKostnaderna av en
sänkatillintäkternaanvändasannolikteffektiva attåterförs. Det är att mermest

sänkningHuruvidaarbetsgivaravgiften.snedvridande skatter, t gerensom ex
detfinns deklart.dock inte Detarbetstillfällen attupphov till fler är som anser

arbetslöshets-skulle lösadetarbetstillfällenmångaleda till såskulle attnya
blir såsannolikt inteeffektenandraproblemet, stor.attmenar
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år 2020koldioxidutsläppMarginalkostnader för minskning4Figur av
basår 1990i Norge
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överlåtbara utsläppsrätter

överlåtbaraEtt med utsläpprätterkvoter kan utformas på olika sätt.system
Beroende på utformningen och vilka länder ingår i påverkar detsystemetsom
kostnaderna för Sverige. Konsekvenserna kommer bero på åtminstoneatt tre
aspekter. det första beror påFör det hur rättigheterna initialt fördelas. För det
andra kommer pådet bero marknadsstrukturen för rättigheterna. det tredjeFöratt
kommer det bero på etableringen upprätthållandetoch rättighetemas spel-av
regler. Systemets trovärdighet och kontinuitet kommer vikt for inteattvara av
osäkerheten framtidavärdet utsläppstillstånd skall bli allt för osäkra. Dettaom av
kan då kväva utbudet rättigheter på marknaden.av

Giltigheten for rättighet kan allt från enda utsläpp till viss mängdetten vara en
utsläpp år på obegränsad tid. Rättigheterna bör troligen tidsbegränsas för attper
minska risken for konkurrenspåverkan. Företag kan köpa andelstoren av

22



kanrättigheterna. Depå ävenprisernapåverkavispå såochrättigheterna
innehållarättigheterna attpåpå rättigheterna tprisetmanipulera genomex

bättrefåförproduktionenminska attandratvingaförrättigheter att enatt
marknaden.påposition

kringhandlakommakanfördelningen attinitialadenFörhandlingarna om
denbefolkningen,totaladenreal BNP,BNP,kriterierföljande vuxna

industristrukturdefinieradneedsbasiclandet,påstorlekenbefolkningen, av
finnsfossilbränsleproduktion Det ävenetc.beroendeklimat,lokaltocheller av

endastväljaendasttal ettheller bliinte attbehöverkritierier. Detandra om
kombineras.fler kantvå elerkriterium utan

kombinerapåpekar1994genomförande attattUtredningen Gemensamt genom
ochreduktioner,påkravlandsvarjeefterkoldioxidskatter,nationella är sattasom

marginal-har högaländerdekaninternationella utsläppsrätter somgeman
anpassningskostnadema.sänkaochskattenivånminskachanskostnader atten

därvinnarnatillstudie fram system,ettkom i1991 attBumiaux avet en
förutsläppsrätteröverlåtbara attmedkombineraskoldioxidskatternationella

OECD-regionen. Deutanförländernaalltframförmåluppnå gemensamtett var
kraftigareochsnabbaremöjliggörutsläppsrätterhandeln medmenade att en

Kinabränslen.fossilakolinnehålletdetharkolreduktion största avsomav
skulle idrastiskt,utsläppsinaminskascenario behövai deraskommer menmer

på såskulleKina göraOECD-ländema. sätttillutsläppsrätterfå sälja engengäld
med utsläppsrätter.handelnågonblevdet intemedjämförtvälfärdsvinst om
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APPENDIX

Tabell 3 Energianvändningen och koldioxidutsläppen i OECD-ländema
uttryckt användning respektive utsläpp isom per person
respektive land, 1990.

Energianvändning capita, Koldioxidutsläpp, capitatonper per
oljeekvivalenterton

Luxemburg Luxemburg9,40 28,42
Kanada 7,95 USA 19,48
USA 7,68 Kanada 16,28
Island 5,72 Australien 15,66
Finland 5,70 Tyskland 12,41
Sverige Belgien5,58 1 l 4

.
Australien 5,17 Finland 10,66
Norge 5,07 Nederländerna 10,65
Belgien 4,84 Danmark 10,27
Tyskland 4,46 Storbritannien 10,17
Nederländerna 4,41 Island 9,80

ZeelandNya Irland4,17 9,54
Frankrike 3,89 Japan 8,64

ÖsterrikeSchweiz 3,70 7,58
Storbritannien 3,69 ZeelandNya 7,56
Danmark 3,55 Norge 7,26
Japan 3,50 Grekland l 8
Österrike 3,29 Italien 7,15
Irland 3,04 Frankrike 6,58
Italien 2,68 Schweiz 6,53
Spanien 2,26 Sverige 6,24
Grekland 2,1 8 Spanien 5,62
Portugal 1,67 Portugal 4,18
Turkiet 0,94 Turkiet 2,45
EU 3,53 EU 8,88
OECD 4,79 OECD 11,83
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The Stockholm Environment Institute

and Climate Research

equipped provide assistance definingSEI in and implementing climateto
related projects and policies in developing countries, and contributeto to
establishing closer dialogue between Parties the Climate Convention.toa
Climate issues have been important of SEI’s researchpartan program
since 1985 when, together with UNEP and WMO, SEI took the initiative to
form the Advisory Group Greenhouse Gases, international initiativeon an
that led the creation of the IPCC 1988.to

Before published Conflonting ChangeUNCED, SEI Climate -
andrisks, implications book that gathered the results ofaresponses,

research made by 44 researchers from all continents explaining the
scientific political perspectives of the climate problem.and In 1994, SEI
published Climate focusing negotiationNegotiating Change, book thea on

that led the adoption of the Climate Convention.toprocess
developed Climate and Africa whichRecently, SEI the project

Africanaimed supporting countries in their preparations towards theat
This included the evaluation of the vulnerability of African countries,COP.

and the examination of strategies and policies available for Africa to
mitigate and adapt climate change. project has effectiveThe createdto an
network for information gathering and dissemination, and ofenhancement

Africanthe climate debate in the continent. The result of this work well
documented four publications by and well theSEI ACTS, as as
elaboration of the of the African Conference Policy OptionsStatement on
and Climate Change.Responses to
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ClimateDeveloping Countries and the Convention

Foreword

withincountries major issuesof developinganalyses the positionThis document on
countries playavailable for theseand the opportunitiesConventionthe Climate to a

also exploresmitigation. The documentclimate changeactive role inmore
ofcountries implementationdeveloping in thealternatives for Sweden to support

negotiations. Thepreparations for futureand incommitmentstheir present
andfurther analysissuggested requirepoliciesof the andimplications canmeasures

fulltheirfurther elaborationrefinement, andeventual tonecessary assess
implications.

working with climateand specialistsmakersof policyinterestThis document to
thecountries inof developingfurther the positionexplorewho wishissues to

of basicreader should beTheClimate Convention.of thenegotiations aware
in orderglobal climate debatethesomewhat aboutinformedand be toconcepts

initiallySince the documentdrawn here.discussionsprofit from themost was
CommissionSwedishof thenationalthecomplementthought reportto onas a

changes ininformation suchtechnicalreviewdoesClimate Change, not as
equivalentscenarios andemissionstime,concentrationsgreenhouse overgas

questionsmethodologies. Thesestate-of-art of IPCCincreases,temperature areor
availableand alsoCommissionprepared by thethe maindealt with in report are

from other sources.

andthe authorresearch made bybasedthis documentexpressed inThe ideas onare
TheInstitute.Stockholm Environmentof thepositionthe officialreflectdo not

countries,developingdelegations fromwithinterviews contentanalysis results from
Berlin,inand the CoPINC meetingsandofficials NGOsgiven byof atstatements

debate. Ithe climateinvolved inresearchersdiscussions withandresearch material
discussedwhom havewith IBrazilian delegatesthein debtparticularly toam

andHedlundreviewed by Tomhas beendraft of the documentfinalTheextensively.
andKristofersonChange; LarsCommission ClimateSwedishSvärdjö,Lena on

AfricanKarekezi,StephenInstitute;EnvironmentStockholmSithole,Bevlyne
ofLindén, DepartmentAnna-LisaNetwork, Kenya;ResearchPolicyEnergy

andof EnvironmentMinistryAnthony de Sa,of Lund;UniversitySociology,
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International Climate andRolf for EnergyIndia; and Selrod, CentreForests,

Research, Norway.

helped makeThey havereceived.for the valuablegratefulI commentsmost meam
would likeparticular,complement others. In Iclarify andadjustments partsto some

discussed inanalysis of thefor in-depthAnthony de Sathank Mr. argumentsto an
inof the climate debatepolitical dimensionswhich helpeddocumentthe me see new

solefinal result remainsObviously, theand South.of Norththe positions my
responsibility.

beendebate havethe climatedeveloping countriesofand positionsThe arguments
of materialcompared with theespeciallydocumented, amountscarcely great

and otherindustriesindustrialised countries,ofpositionscovering theavailable
of thehighlightwillthis documenttherefore, thathoped,interest somegroups.

Theinternational debate.thecontributecountries anddevelopingviews of to
andindustrialisedpositions ofandthe interestsaccommodaterecommendations

in thecollaborationfoster furtherandcountriesdeveloping tomeantare
Convention.Climateof theimplementation
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I Executive summary

developing countries in the international climate debate

The of douniversality the climate problem has with the globality of the naturalto

phenomena affect climate question of inequitable developmentthat earth, theon
nations and the implications that climate change mitigation options havemayamong

These universalthe international and development in general. threeon economy
of developed developing countriesdimensions imply that the participation both and

succeed in mitigating climate change.essential the world to

andcreated opportunity rethink development strategiesThe climate debate has toan
developing countries, wellpolicies applied both industrialised and toas re-as

of society.methods and of consumption modern Inevaluate the production patterns
objectivecountries reconcile themajor challenge for developingthis tocontext, a

priorities.of Convention with developmentthe Climate

beof Climate Convention hasreached in the negotiations theThe toprogress
scientific uncertainty about climate issues, timewith theconsidered in context

of interestsgathering and dissemination, disparityneeded for information among
debate. Duringdeveloping countries in the climateinclusion ofnations, and the late

issuesin climate changeof developing countriesthe five the involvementpast years,
and debate decisivefollowing the of researchminor role infrom towent aprogressa

sign of change innegotiations. thisparticipation the Convention However, not a
rather thatpriorities of these countries.the development and environmental so

agendainternational environmentalthedeveloping countries apprehensive thatare
and make theirconditionswill exacerbate their economic and social even more,

development goals difficult achieve.tomore

commitmentsnew
the Climatecommitmentsinadequacy ofDespite the presentconsensus on

the Partiesreach. the CoP,have difficult AtbeenConvention, toagreementsnew
and becomeadopted in 1997of protocol befor elaborationagreed mandate toaon a

developingadvancedclaim forthereeffective in 2000. Although morewas a
commitmentsonly considerthe mandate willcountries totargets,acceptto new



the Climate ConventionandCountriesDeveloping

protocol negotiationtheresolvedobstacle bemajorcountries. Aindustrialised to
industrialised countries.burden-sharingforthe criteriarelates to among

becompromises hasmakecountriesof developing toreluctanceThe to new
developmentnationaldevelopment,unequalofhistoricalunderstood in the context

ofinthe imbalancesandinvestments,for termscapital shortagespriorities, new
mainof theproblem. Somethedeal withcapacitiesand nationalknowledge to

follows:Southof the are asconcerns
contributecountriesindustrialised most tocountries todeveloping expectO

climate change;mitigate
high;perceivedchangemitigating climatefor ascosts areO

theiraboutcommunityinternationalthereassuredcountries haveIAnnex not6
theundercommitmentswithcomplyabilityand presentwillingness to

Convention;
still largecountriesdevelopingindustrialised andbetweenknowledgethe9 gap

concerned;issuesclimatefar areasas
theConventiontheimplementingofthe burdendifferentiatingforcriteria onO

agreedbeenhasof equitybasis not yet upon.

transfertechnology
importantBerlininnegotiated totransfertechnologyThe document verywason

beingemphasis jointmuch putfeared thatwhocountriesdeveloping too onwas
transfertechnologywithseparatelydealsConventionClimateTheimplementation.

forimportanceofconsideredthey utmostbecausebuilding stepscapacityand asare
andtechnologicalfinancial,ofmodalitiesIdentifyingimplementation.its

commitmentstheircountriesdevelopinghelp meetassistance veryeducational to
ofchannelprovideprojectsJointimplementationtheinrelevant onemayprocess.

climate-related projects,forfundsincludealternativesotherbutsupport, newmay
policies,incentives, etc.procurementtax

mechanismfinancialthe
themechanismfinancialthe toGEFFacility operatesEnvironmentGlobalThe as

countriesdevelopingfinancialprovidingaims support toandConventionClimate at
of projectsincrementalthetransition costseconomies inwithcountries toand cover
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opportunitiestherelatedimportanceGEF’sConvention.Climate torelated theto
otherwisewould betechnologies whichmodernprojectspilotthat startto onopens

the limitedcharmels. Givenfinancingtraditionalthroughimplementdifficult to
mitigation projectsclimate changeeffects oftheunder GEF,availableresources

throughfinancedprojectsotherunlessmodestwill be quitefinanced by
issues.consider climatealsoaiddevelopmentand othermultilateral banks

incrementaldeterminingcriteria forthecountriesdevelopingofOne concern
regionalthenegative impactshaveprojectsIn economy,oncosts. maycases,some

activities thatphasingplacealready inmarkets that outmodifying areorare
Therefore,costs’.‘associatedimplyinggeneration, thusjobofinimportant terms

developmentandclimateboth theeffective fromonly beprojectsclimate-related can
andcountriesof hostdevelopmentthefit intotheyof viewpoint canprogrammes

project.of the initialcompletionafter thecapitalisedbe upon

jointlyimplementedactivities
reallight thehelpjointly willimplemented castpilot phase activitiesThe onsomeon

Climateof theimplementationfacilitate theactivitiespotential of these to
themakingcriteria,evaluationandmethodologiesestablishwill helpConvention.

far.beenhasfactual thanactivitiesjointarounddebate somore

implementeddifferentiate activitiesimportantcountriesdeveloping toFor was
implement‘activities’formerlinking the toimplementation, tofromjointly joint
Article 4.2.‘implementation’ ofrelated theremainsthe latterwhileArticle to4.5

beremainsnegotiationsfuturein toimportantwill bedistinctionthisWhether seen.

formechanismbeneficialmutuallybeimplemented jointlyIf toactivities aprove
essentialbecometheyConvention,theimplementSouthNorth andboth anto may

implyThisafter 2000.appliedfullysharing beof burdenelement newto may
of theimplementationthecountries indevelopingofparticipationforpotential more

Convention.

715-11198



Developing Countries and the Climate Convention

the contribution of developing countries Conventiontheto

A comprehensive involvement of developing countries the implementationmore
of the Climate Convention still essential. What needed in order enhanceto
participation of developing countries in the efforts implement the Climateto t
Con tionven

lndustrialised nations have be sensitive the priorities of developingO to tomore
countries.

Annex I countries have take the lead and show that they theto meet presentcan
emissions reduction in order make for discussionstarget to way on new
commitments.

The preparation of national communications crucial improve knowledgeto
about starting conditions and options available for mitigation and adaptation in

the South.

Developing countries should participate in scientific work climate.more on
Fair criteria for differentiating and dividing the responsibilities theamong
Parties the Convention needs be defined.to to
Effective mechanisms for implementing the commitments already negotiated

the Conventionunder have be explored.to

Political ability needed break the impasse between North and andSouthto
interest blocks.among

What of the elements that have be discussed protocol containingtoare some a
for developing countries be preparedtargets towere

definition criteriaThe of determine responsibilities.to Such criteria couldnew
be based the contribution of countries the Global Warming Potential, thetoon
definition of determine the point which developing countriestoparameter ata
would be required become directly involved in the implementation ofto more

and definition efficiencythe Convention, of standards for relevant sectors.

technologies developingThe transfer of clean countries. The adoption ofto

modern renewable technologies, energy-saving intechnologiesenergy
industrial and implementation of demand-side-managementsectors can
together major effect in of reducing greenhouse emissions.have terms gasa

implies technological and institutional leap-frogging developingThis
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donorpublic andthe private andpartnerships betweencountries. New sectors
obstacles.initial financialalso helpagencies overcomemay

limitedprojects. Given theclimate-relatedallocation of funds forThe more
Convention,of the Climateimplementationreserved forfunds that have been

will bebuilding thatco-operation and capacityof technologyand the amount
ofimplementationcountries, thedevelopingin order supporttonecessary

otherslow unlesswill be muchclimate changemitigate tootomeasures
relevantinvest inmade available sectors.toresources are

of theMostimplementation oi policies anddesign and presentThe measures.
commitmentsfocusedConvention haveClimaterelated thediscussions to on

havePolicies andtimetables.andspecificallyand, targets measuresonmore
intensifyand importantof attentionreceived the toamountnot same

direction.in thisdiscussions

recommendations

special attentiongiveSweden shouldConvention, toof the ClimatetheFor purpose
followingthe measures:

Strategic measures
thediscussions undermaintained in theshould bequestionNorth-SouthThe

andConventionof thethe prioritiesbetweenConvention. LinkagesClimate
transportation,suchidentifiedshould bedevelopment sectors energy,as

agriculture.forestry and

should becountriesdevelopingcommunications ofnationalpreparation ofThe
countriesdevelopingwill givecommunicationsnationalpriority. Thegiven a

mitigation andpotential forsituation andof theirunderstandingbetter present
ofcountriesdevelopingfast-growingandIndustrialisedpolicies.adaptation are

relevance.particular

international agreements.implementrequiredbecountries should toDeveloping
the Climateassumed underresponsibilitiesfulfilcountriesIf developing



Developing Countries and the Climate Convention

Convention and other international such the Biological Diversityagreements as
Convention and the Statement of Principles theyForests, will makingon a
positive towards climate change mitigation.move

The development agenda needs be reviewed. attentionto More needs beenergy tc
directed efficiency, dissemination of renewable technologiesto energy energy
and management.

Climate-related research has be enhanced developingto countries. The best

combination of mitigation and adaptation alternatives should be verified for

developing countries, which should also be encouraged develop theirto own
policies and technologies.

The work of international organisations assistanceand development should inbe

line with the objectives Climateof the Convention. Industrialised countries have to
work influence the of multilateral development banks for loansto programmes
and The projects designed by such agencies well projects financedgrants. as as
through development aid have be in conformity with the objectives of theto
Climate Convention.

Policies and mitigationfor and adaptation climate change have betomeasures
designed implementedand the national and international levels. Theat

introduction of environmental will modify competition, location choices oftaxes
firms and employment thus requiring co-ordinated effort with gradpatterns, a
and incremental changes.

Specific measures
Swedish activitiesA fund for implemented jointly should be created. National

funding initiatives will be complement GEF and developmenttonecessary
fundassistance. national be created of carbon finance climateA out taxes tocan

including South-South co-operation.projects,

for activities implemented jointly should be developed forThe methodology

specific will be advantageous joint activitiessectors. to concentrate sectcrson

10
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Swedishconsiderablewhichand incountriesdevelopingof major interest to
considerwill be usefulandsuchavailable toexpertise transport.as energy

mechanisms.co-operationSouth-SouthandNorth-Southboth

countriesand Non-AnnexAnnexbetweenconsultativesystematic10. A process
theidentifiedshould beof countries twostarted. numberAshould be among

improveobjectiveThetake place.consultationsperiodic toandgroups
andfor bothmajor relevanceofissuesdiscussexchange,information groups,

research.for furtherguidelinesdefine

implementation ofcountries in thedevelopingofroleenhancing theCriteria forll.
Developingunconditionally.analysedanddiscussedConvention should bethe

ofdiscussionmethodological targetstheinvolved indirectlyshould becountries
forfavourablestillatmospherepoliticalthe notsharingburden aand even

the South.discussion targets toon

withconformreviewedshould be todevelopmentregionalandNational12. programs
should becountriesDevelopingConvention.Climateobjectives of thethe

issuesclimatetakingregional developmentpreparingsupported in programmes
andsuch transport.relevantespecially inconsideration sectorsinto energyas

hasdebate toclimatecountries in thedevelopingNGOs fromofparticipation13. The
attendneedcountriesdeveloping support tofromNGOsenhanced.be more

of climatedisseminationpublications forandmeetingsinternational to prepare
South.thefromNGOsshould enhanceSweden toinformation. support

11



Developing Countries and the Climate Convention

ClimateThe Convention in the development dichotomy

between developed and developing countries

The development strategies used by industrialised nations and, of all, theirmost
development ideology, have served for decades main of inspirationmany as a source

developing countries. Economists, planners, sociologists and other professionalsto
from North and South have continuously looked for transfer the experiencestoways
of rich nations the believing development followsthat pathto poor ones, a common

beliefwhich all countries later have This has led problems ofto tosooner or cross.
and inequality of different regions being treated with standardisedpoverty very

strategies and policies which always appropriate diverse social andnot towere
cultural realities.

The attained in developing countries during the 1960s seemed confirmtoprogress
the development paradigm of modernisation, especially in Latin Americawestern

local conditions variedwhere economic growth noteworthy. However, and sowas
efforts different thedid the results of development made in countries. By 1970s,

marginalization of large populations had becomeincreasing inequality and the more
producing the expected effects in thedevelopment schemesManyapparent. notwere

others had produced seriousanticipated, of them had remained enclaves,pace some
participationnegative effects. While goals and objectives remained the localsame,

of developmentand recognised essential componentsgrassroots movements were as
policiesl. of necessity financeInternational organisations convinced the towere

for of populations the developing world inprojects provide basic needsto poor
alleviate and facilitate the developmentorder to poverty process.

rhythmdevelopment became rather insipid during the eighties theThe debate ason
countries experiencedof growth slowed down in developing countries. Mostmany

difficulties capita after decadesserious and their GDPs decrease twomany saw per
be welleconomists believedof continuous growth. Latin America, whichEven to on

ofStrategies theof deep economic distress in the 1980s.its showed signs pastway,

l John Wileyfrom above below,Taylor, eds. l98l; DevelopmentStöhr, W. and F. or
Sons, New York.
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especiallyneedsprovide for basicProjects designeddiscredited. to werewere
small-Successfulgrowth.economicnationalweak effecttheircriticised due to on

debtand theworld recessionwith theand,replicabledidscale not seemprogrammes
for directprojectsinand interestagencies lostinternationalcrisis, moremore
nationalofrapidwhich couldtheassistance guaranteenotto recoveryapoor

in thefor projectsavailablecapitalofTheeconomies.developing amount
andforlarge-scale projectsreduced andconsiderablyworlddeveloping energywas

andagenciesby financeundertakenthe fewremainedinfrastructuretransport among
alike.countriesdeveloping

decadeslastapplied in thestrategiesthe developmentbenefits ofAlthough the

ofproblemslevel, the poverty,thecertainverifiedcould be extent atto macroa
countriesdevelopingSomebecouldinequalityandunemployment not overcome.

theintegration intothrough closergrowtheconomicsignificantattainedhave a
the lastaggravated duringbeenconditions havesocio-economicbutglobal economy,

Developing remainedhavecountriescountries.developingdecades in mosttwo
ofeconomiesnationalofsize thethe largedespiteworldtheperipheral in economy

problemsenvironmentaladdition,populations. Inof theirsizeoveralland thesome
ofwithurbanandboth ruralexponentially inhave resourcesoveruseareas,grown

lifeoveralland thehealthdevelopmentthreateninguntreated prospects,and waste
populations.increasing ‘rapidlyof andquality large

debts,with largestruggledeconomiesdevelopingwhilethe 1980s,During
of theretractiontheinvestments,offlight and lackcapitalunemployment, new

nationaltheiroforganisationthereviewcountriesledworld tocoreeconomy
conjunctural changessimplyaddressnecessitytheindicatedwhich noteconomics to

productionmodifications inimpliedThistransformations.structuralbut also
ofdistributionandlocationspatialmanufacturing,includingorganisation,

andinfrastructureofoperationandmarkets,vis-å-visunitsproduction new
managementz.

2 Å. 1988; K-Strömquist, U.andAndersson,referdiscussionof thisFor tosome
Industrial1987;ed.Håkansson, H.andStockholm,Prisma,framtid,samhällets

London.Helm,approach, CroomnetworkDevelopmentTechnological a-
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in the atmosphere of reevaluation of unsuccessful experiences in developingwas
countries, and of the world whole, that the issues of environmentaleconomy as a
degradation started gain attention. The signs of structural change theto more
world parallel the recognition of the environmental damage caused bytoeconomy,
traditional production brought light into the debate development.systems new on
Daly3claimed that steady-state economic growth the only of thattype economy

development. He argued that, during the last centuries, humanguarantee twocan
have lived geological capital, overloading natural cycles with materialssystems on

for which natural cycles do exist. Growth has assumed priority during thenot top
last decades, with quantitative change becoming important than qualitativemore
change. The result has been of non-renewable unsustainableover-use resources, use
of renewable increasing pollution and global warming.resources,

In the last decades, the world has witnessed increasing consciousness about thean
threatening interferences of human into natural about thesystems systems,
environmental imbalances that these interferences leading and the irreversibleto,are
impacts that these imbalances have both human and natural Thesystems.may on

reached by the UNCED Rio in 1992 testiñes the level of importance thattoscope
these questions have reached the world since the UN Conference the Humanon
Environment held in Stockholm in 1972. The UNCED resulted in five documents:

AGENDA 21, the Climate Convention, the Biological Diversity Convention, Riothe

Declaration and the ofStatement Principles Forests. These internationalon
aim modifying human towards sustainable development. Theagreements at systems

greenhouse issue, for example, demandedhas from the world communitya response
which requires long-term commitment the global level, posing different ofat typea
challenge scientists and policy makers and demanding interaction betweento more
them.

The issue of environmental sustainability, the climate issue included, has demanded

review of development strategies and technologies being applied in botha
industrialised and developing countries, well consumption behaviour lifeandas as
styles of modern society. The depletion of natural recognised threatresources as a

3 Daly, Steady-StateH. 1977; Economics, and Cia, Francisco.W. H. Freeman San
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thebut alsocountries,andpopulations tooffuturetheonly prospectsnot to poor
worldof thequalitylifeanddevelopmenteconomicglobalofsustainability

today,withdealtwarmingglobalofquestion notIf thewhole.population as a
biodiversityofand lossweatherlevel rise, eventssucheffects extremedrastic seaas

previousTherefore,build.centuriestookthat tohumanendanger systems manymay
ofwellmethods, patternsproductionandpoliciesstrategies, asasdevelopment

environmentaloflightunder thescrutinisedbehaveconsumption, to
countries.andboth richsustainability in poor

constraintanother tooñensustainabilityenvironmentalofquestion asseenThe
haveneedsbasicwherecountriesdevelopingespecially manydevelopment, among

embracereluctanttimes tobeennations haverichAlso,satisfied.been manynot yet
havethisthateffecttheabouttheyapprehensive mayenvironmentalthe areascause,

poweri.Thepoliticaltheirindeed,and,life stylestheirposition,economictheiron
debatetheimpulsegiven tohaveenvironmental issues onthatreality newa

modelsdevelopmentclassicalof therevisionmotivatedhaveTheydevelopment. a
policiess.Mostandstrategiesdevelopmentrethinkingforopportunitycreatedand an

withdevelopmentattainingofrecognised the importancealreadyhavecountries
internationalincountriesdevelopingofparticipationactiveThesustainability.
BiologicaltheConventionClimatethesuch ornegotiations agreements ason

thisinpreoccupationincreasingtheirofsignpartlyConventionDiversity a

direction.

ecologicalanddevelopmenteconomicbetweenchoicemakingofmatternot aa
theiroffacecountries indevelopingfordifficultobviouslywhichpreservation
theirofindustrialisationthework forhavestillnations toneeds. Poorsociallarge

providingpopulations,theirofconditionsocialtheimproveordereconomies in to
materialimprovingandpriceslowgoodsessentialproducing atemployment,more

andnationsrichwithof tradeimprovedaimstill termsTheygeneral. atinconditions
Theinternationally.andnationallydevelopmentofbenefitsof thedistributionfaira

4 Routledge,World,ThirdtheSustainability inandEnvironment1990;W. A.Adams,
London.

ofreconfigurationspatial systems,theAmazoniaTransformation in1993;Silveira, -
Stockholm.Technology,ofInstituteRoyal
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major question for developing countries when participating in international
negotiations such the Climate Convention has been how reconcile theas to
objectives of socio-economic development with the objectives of vironmentalen
balance build sustainable society. thisto In what theso as context,a are
development strategies, policies and projects available developing countriesto

These questions being asked by developing countries the thatmostare same way
industrialised countries asking themselves about their positions andare own
altematives, and what the social, economic and political implications of complying
with the Climate Convention will be. Obviously, the requirements of the Climate
Convention have be in combination with theto socio-economicmet demands of
national constituencies, and these quite different in industrialised compared toare

countries.developing

be forgotten that, although environmental thinkingcannot opportunitiesopens new
for both North and South, the economic of pursuing sustainable developmentcosts

likely be significant. Clean technologies need be furtherto developedare to or
brought into practices need be adopted, knowledgemanagement touse, new new
acquired and human capacity built, and comprehensive policies need beto
implemented which will have impacts established markets, economic interestson
and employment. The Climate Convention differentiates the obligations of
industrialised and developing countries only of commitments but alsonot terms

of implementation This distinction importantterms developing countriescosts. to
only due conditions of socio-economic inequalitynot to between Northpresent and

South, but also because of the historical in which the climate problem hascontext
evolved.

The climate change problem results from the accumulation of greenhouse ingases
the atmosphere, effect of rapid industrial development the last centuries,twoan over
mainly in the North. The development of industrialised nations has allowed for

substantial societal improvements and led the accumulation of large economicto
Yet the development path followed by the North available thenot toresources.

South least due environmental constraints. While this does substantiatenot to not
inaction by developing countries, since they bound be affected by the eventualtoare
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shouldNorththeclaim thatpoliticaljustify thechange,ofclimateeffects toserves
requiredchangeswith thecountriesdevelopingavailable for tomake coperesources

change.climatemitigateto

thefrombeenhastheredebate,developmentof theof view movethe point aFrom
with thepreoccupationtowardsobjectivesandgoalsthefocus moreput on

widelygoals.theseattainusedinstitutionsandtechnologies topolicies,
beingofthe riskprice,attainedbe atdevelopment atthat cannotunderstood anynow

Developmentgenerations.of futureopportunitiesthejeopardisingunsustainable and
synchronised changesofnumberwhenof timeperiodshortconcentrated aover a

opportunitiestheplacetakesandchangeincrementalgrowthwhile astake place,
exploitedá. buildingtowardsmadeeffortsThefully adevelopmentopened by are

innovationtechnologicalis,thatdevelopment,towardseffortssocietysustainable are
consumption managementandproduction patterns,innovationswithsynchronised

ConventionClimate partThebehaviour.socialofmodificationwellpractices asas
efforts.of these

developmentofreevaluationdeeperforallowsdimensionenvironmentalThe a
of thediscussion post-wardevelopmentthanbehavioursocialand mostaltematives

theoveremphasisedoften toperformancemacroeconomicwhenperiod was
sustainability.environmentalandsocial improvementcomprehensiveofdetriment

beshouldenvironmentwith the notpreoccupation seen as aTherefore, the
approachesthein toinnovationforratherbutconstraint, sourcenewas a

andeconomiestheircountries improvedevelopingwill helpwhichdevelopment
developmentofpathsThesustainable society.buildandconditionssocial newa
environmentaltakewill havepotentials, toendogenouswill have countto onmore

matchingoffindhavewillandconsideration toseriousinto waysproblems new
realities.socio-economictraditionalwithrevolutiontechnological

thesuchforaenvironmentalininternationallyproceeds asdebatedevelopmentThe
essentialcountries,developingofof viewpointtheConvention. FromClimate

itsDespitejointly.treatedagendasdevelopmenttheandenvironment arethat the

6 The1989;Mabogunje, L.A.developmentofdefinitionthediscussion seeFor ona
London.Unwin Hyman,edition,2ndspatial perspective,ProcessDevelopment a—
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specific objective stabilise greenhouse concentrations into the atmosphere, thegas
Climate Convention ignore development issues. Implementingcannot the
Convention comprehensive undertaking because of its broad thea scope,
international negotiation involved, the requirements imposed scientificprocess on
evidence, political will, the capacity of industries adopt ofto patternsnew
production, and the economic stake. But major challenge matchat toresources a
the specific objectives of the Convention with development objectives in both
industrialised and developing countries. activeA participation of the latter inmore
the implementation of the Convention will be possible unless efforts madenot toare

the basic ofneeds the populations policies for climatemeet changepoor as
mitigation and adaptation designed and implemented. Co-operation betweenare
North and South will be decisive. This document addresses of the altemativessome
available in this direction.

III Developing countries and their negotiation position under

Climatethe Convention

AGENDA 21 nations aimed changing productionagreement atan among
organisation and social organisation towards sustainable development. The Climate

Convention of the instruments created make the implementation of thetoone
principles stated in AGENDA possible.21 order makeIn this instrumentto
effective, that nations possible reduce greenhousetonecessary as many as agree

emissions, adopt policies for climate change mitigation adaptation, andgas or
design development strategies that take climate issues and environmental

sustainability into specifically,More interventions will have be made inaccount. to
generation and consumption, technologies and of transportationmanagementenergy

handling, ecological preservation and reforestation, agriculture,systems, waste etc.
These specific and sectoral interventions have be conceived and implementedto as

of comprehensive regional and urban planning strategies, infrastructurepart
policies7.building, and broad social

7 Employment, gender and population issues important elements in social policiesare
which have do with climate change mitigation. importantHowever, rememberto to
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forsinceConventionClimatesigned the opennations have was165As asmany
1994,March 21,forceentered intoConvention aThein 1992.Rio oninsignature

theByParties.of theConferenceFirsttheBerlin forindelegationsbefore metyear
andConventionthePartieseffective tohad becomecountries118CoP,end of the

shorts. of thechallengesface thetheyBut,withindoaboutanother to asten sowere
points.startingdifferentnationsworld’sthe atConvention,Climate are

andeconomic structuresendowments,naturaldevelopment,oflevelsThe resource
and thepriorities,nationaltheirdoandwidely,nationsofcapabilitieslocal sovary

Thehand.havetheythatopportunities atdevelopmentandcapitalofamount
inlivingpopulationworldtheof25that thesuch percenttodaysituation

earthavailableofof the amount on75utilisecountries resourcespercentdeveloped
emissionsg. othertheOngreenhouseofequalrespond for percentage gasand an

decadescomingthewithinemissions aregreenhouseofincreaseshand, gasmost
socio-economictheirofresultcountriesdevelopinginplacetakeprojected as ato

ofparticipationactiveoffavourinargumentThis moreadevelopment. stronga
change.climatemitigateeffortsthecountries in todeveloping

countries,developingconsiderablycapitaGDPand amongof GDPLevels varyper
andEthiopiasuchcountriesUS$ in100than aslessfromranging poorverythe latter

SouthChile,likecountriesincomemiddleUS$ in3,000approximatelyTanzania to

growth. Thepopulationreferenceinespecially toissuestheseconcerningviewsthat vary
inmainlytreatedpopulationofissuetheAgenda 21,Indivergescientistsofposition too.

populationinvolvingratiodefinedlatterThecapacities.national-carrying as arelation to
wealthandcapitaavailability, usenatural resourcecomposition, perandsize resources

difficultofTheenviromnental change. conceptvulnerabilityalsoand todistribution,
production atofmodification systemsthewithcapacitiescarryingsinceapplication vary

Although there-evaluated.constantlybehaveand, thus,levels tointernationalandnational
insuchdiscussions,climatetheimplications asimportant tohavepopulationofissue may

ofthisapplied, partcapita awherescenarios aremeasuresof long—termanalysis perthe
document.thisincoveredcomprehensivelybethatdebate cannotbroadergnuch thesignedhadcountries1357issue1995,BulletinChangeClimatetheAccording to

1995.O5,by Juneratifiedhadcountrieswhich 127ofConventiongilimate South inandNorthofthe PrioritiesandChangeClimate1995;Karimanzira, R.
Climateand ResponsesOptions toPolicyConferenceAfricanof theProceedings on

Institute.EnvironmentStockholmed.,SilveiraChange,

19



Developing Countries and the Climate Convention

Africa and Malaysia, and levels above US$ 7,000 such Argentina, Republic ofas
Korea and Saudi Arabia based World Bank data for 1993. While theseon numbers

with thegreat contrast of US$are 23,090 for OECD countries,average they
indicate significant disparities developing countries. The disparitiesamong among
countries rooted in historical which have shapedare modern societyprocesses and
the internationalpresent economic order, affecting national economies differently.

The of GDP capita alone providesmeasure than rough ideaper of theno more a
differences developing countries and their capabilitiesamong deal with climateto
change climate change mitigation and adaptationor pursue options. The ofstructure
their national economies varies substantially due the size of theirto economies, their
different levels and of industrialisationpatterns and urbanisation, size and
characteristics of domestic markets, of trade,structure proportion of GDP devoted to
services, of income savingsamount and, least, andnot of both domesticrate sector

investmentsw.and foreign In addition, of major importance for the climate issue
the matrix of these countries which the result ofenergy their development patterns
and availability, but which change dependingresource the developmentmay on
directions chosen and investments made the Thus, from thesector. point of view
of climate change, the projected growth of developing countries even more

theirimportant than of developmentpresent since theirstage emissions still loware
compared industrialised nations.to But the choices being made by these countries
today will, large determineto theirextent, emissions of greenhousea in thegases
future.

The development priority implies focus infrastructurestrong building majora on
suchsectors transportation and housing; basic services of education,as energy,

health, and sanitation; and improvementwater of enabling conditions through
policies industrialisation,to technologicalsupport development, institutional
building and employment generation. These priorities unite the developing countries
and maintain their coalition in negotiations under the Climate Convention. But the

reached in the negotiations of the Climate Convention andprogress Conference of
the Parties has be considered theto of the scientific uncertaintiescontext that

10These factors also relevant . determinmg. . differences. industrialised. . .are .in countries.among
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theanddissemination,andgatheringinformationissues,climaterelationpersist in to
of thenegotiations matter.internationalthecountries indevelopingofinclusionlate

below.discussedfurtherissuesThese are

debateclimateinternationalin thecountriesdevelopingofparticipationThe
after therapidlyincreasedtheorywarminggreenhousetheinScientific interest

earlier.thaninvestigated centuryfirsthad beenproblem aalthough the more1960s,
remain,stillthatuncertaintiesthe largedespite aand,intensifiedResearch was

Scientificreached.graduallybeenhaswarmingglobalregardingmajor consensus
ofuniversalitytheaboutdisagreementhardlyacknowledged, thereuncertainty any

effortstheinparticipate tonationsof allnecessity totheindicateswhichproblemthe
change‘climatemitigate

of theglobalitythewithdosimplyhasproblem toclimate notof theuniversalityThe
unequalofquestionthewithalsoearth butclimateaffectthatphenomenanatural on

changeclimatethatimplicationstheandnationsworld’sthedevelopment among
dimensionsthreeTheseinternationalthehaveoptions economy.mitigation onmay
bothofparticipationtheimply thatproblemclimateof theuniversalityof the

insucceedworldtheessential tocountriesdevelopinganddeveloped
change.climatemitigating

environmentalinternationalof theitemimportantbecamechangeclimateAs an
thatfactof thegraduallybecamecommunity awareinternational moreagenda, the

question.environmentalscientificsimplyissues not orchangeclimate awere
mitigationandwholedevelopmenteconomicwithdohas as achange toClimate

andagriculturetransportation,suchmajorwill affect sectors energy,asmeasures
makeissuethearounduncertaintiesandcomprehensivenessTheforestry.

anythingdoingeitherofreal nottheprecision costswithcalculateimpossible to
mitigationInchange.climatemitigate case,trying anyproblem totheabout or

and theinterventionsofnumbertheduehigh tohavebelieved coststoaremeasures

H and ExercisingBodansky, D.byConventionChangeClimatethePrologueSee to
andMintzerinRipert,andBorione, D.byResponsibilityDifferentiatedbutCommon

UniversityCambridgeandChange, SEIClimateNegotiating1994,eds.Leonard
York.NewPress,
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co-ordination of efforts that modifyto and institutionsare systems thatnecessary are
already in place. Therefore, finding fair of distributing the burdena way among
nations decisive the international community strives implementas theto Climate
Convention.

Although of their dependence climate conditionsaware the livelihoodtoon guarantee
and security of their populations, developing countries the risks of climate changesee

problem created by industrialised nations whileas pursuinga their development in
the centuries. Therefore,past theytwo require that rich nations mobilise the

tackle the problem followingto principleresources of internationalnecessary a
equity global suchto the atmosphere. A considerableuse reduction ofcommons as
greenhouse emissions in industrialised countries in ordergas for thenecessary
developing countries be allowed certain increaseto in their emissions theya own as

industrialisation and development.pursue

From the point of view of developing countries, participation the Climate
Convention has be conceived into scenario of development. due thea towas
developing countries demand that development issues became of the discussionspart
under UNCED. Developing countries have also demanded and additional fundsnew
for becoming signatories of documents such the Montreal Protocol in 1987 andas
the Climate Convention 1992. The of negotiating internationalprocess agreements
has started in international environmental politics in which North-Southa new era
relations acquire different connotations of the co-operation required.terms

Despite their differences, developing countries have made efforts block into act as a
the climate negotiations, maintaining their position of Non-annex countries.common
Large industrialised developing countries such Brazil, India and China have beenas
able mobilise efforts hometo and have becomeat particularly active and influential
in the climate debate. But other coalitions have also emerged, such those of theas
small island and oil producers, which havestates had role catalysts ofa as
discussions. While the suggestion of AOSIS Alliance of Small Island States for a
protocol the Convention remainsto alternative be considered underconcrete toas a
the negotiations of mandate, OPEC countries isolated by other developinga were
countries after extended discussions Berlin failed conciliate the specificto very
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and diverging interests of the oil-producing countries with those of the other
developing countries. The G72, the G77 excluding the five oil producers, strongly
advocated for mandate with and timetables for industrialisedtargets countriesa new
in line with the Toronto and the AOSIS protocol, and excludingtarget developing
countries from obligations.new

notable how the participation of developing countries in the international
climate negotiations has increased rapidly, despite the imbalances nationsamong
from North and South. During the five the involvement of developingpast years,
countries in climate change issues from minor role in following thewent a progress
of research and debate decisive participation in the negotiations that ledto thetoa
Climate Convention and ñmher towards its implementation agreed in thesteps upon
first CoP in Berlin. Of particular importance also the participation of developing
countries in the review of the national communications of industrialised countries as

recently the during the review of the Swedish national communication.was case

developingYet countries have been times accused of having little interest inmany
climate change. The of developing countries in the Climateengagement Convention

be contrasted with the of industrialised countries the Conventionengagementcan
Combat Desertification, for example.to Climate issues have become centrala

question in the agenda of industrialised nations, and scientists andmany many
NGOs deeply involved in it. Desertification, the other hand, far down theare on
list of priorities of industrialised countries if the of afflictiongreateven cause

developing countries especially in Africa. In addition,among many water
contamination, sanitation, air pollution and loss of forest of thecoverage are some

environmental problems that developingmost urgent countries have deal with.to
Thus, the increasing participation of developing countries in the negotiations of
the Climate Convention necessarily sign of change in the development andnot a
environmental priorities of these countries. This that national andmeans resources
human capacity be easily allocated implement climate related incannot to measures
the first place. How should the involvement of developing countries be understood
then
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environmentalinternationaltheapprehensive thatcountriesDeveloping are
makingsocial conditionseconomic andtheirwill exacerbateagenda more,even

therich andbetween theThedifficult reach.goalsdevelopmenttheir to gapmore
fromtransferssurplusresult of largedecadesduring the lasthas as agrownpoor

whichcountriesdevelopingwithindistortionsinstitutionalnations,richtopoor
advancedinfast improvementsinequalities, andeconomicsocial andreproduce

beennations havewith whichand nottechnologiesproduction management poor
of longproblemssection, thesepreviousin the partdiscussedAsable aareto cope.

with theconjunctiontackledbewhich hasNorth—Southlasting toasymmetry now
ofparticipationthat thein thisagenda.environmentalinternational context

opportunities thatfirst. Thehas bedebatethe climatecountries indeveloping to seen
developinginvestmentsofinnegotiationsenvironmental terms newcan open

withcountriesdevelopingespecially forof major importancealsocountries

economies.stagnant

IPCCofwork thetheparticipation incountries’Developing
Initially, thein 1988.initiatedof the IPCCscientificwork ofThe assessment was

alsoButcountries.of developedleadershipdominated by theof the IPCCwork was
hasIPCCTheincreased rapidly.hascountriesdevelopingparticipation ofthehere,

informationofexchangeandfor debateforaimportantof the onbecome mostone
countries.developingandindustrialisedissuesclimate among

theleddiscussions thattherole in tofulfilled importantof the IPCCThe reports an
in INCdiscussions thecontinued centralConvention andClimateadoption of the to

informationrelevantgather thehelpedonlyBerlin. Theyinmeetings and CoP tonot
inparticipantsotherpolicy-makers andforand compileclimate issuesavailable on

contributedresearch andstimulatedbut alsonegotiations,of climatethe newprocess
This doescountries.industrialiseddeveloping anddifferenceshighlight theto among

fact,satisfactory. IncompletelyIPCCof thethehowever, that structurenot mean,
ofparticipationeffectivetheimprovein thisbe madestillthere toto areaprogress

debate.international climatecountries in thedeveloping

stillIPCCof theworkfor thebasistheresearch thatthePractically all serves as
countries.of developingparticipationlimitedhasandcountriesdevelopedindone
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Little left for developing countries influence the researchroom to agenda of
institutions of the North. Their participation the implementation of these agendas,

conditionalitieswhen possible, usually subject that beto evaded. Lack ofcannot
develop their researchto agenda, lack of trained scientists,resources and lack ofown

well—established and internationally accepted research major difficultiescentres are
that have be faced by developingto countries when dealingmost with climate
change research home, trying bring theirat work the fore.to Involvingtoor
developing countries in scientific research will bring other insights theon
interpretation of data, help build endogenous capacity and, the delegate Mr.as
Anthony de fromSa the Indian delegation will contributeputs to a more
meaningful involvement of developing shaping thecountries debate,in thereby
strengthening their achieving thecommitment objectives flamed the basis ofto on
that research.

Yet, there general positive view of the IPCC work developing countriesa among
due the that has characterisedto transparency and the opportunity that togave
developing countries rapidly acquire knowledge in climateto change issues toso as
gradually catch with the North and build their domestic capacity. However, theup
IPCC work has proceeded without While thenot scientificcontroversy. assessment
made by Working Group I and the impact provided by Working Groupassessment
made fruitful inputs in the political discussions, of the research and approachessome
used in the strategies suggested by Working Group III have been totallyresponse
rejected by developing countries.

Economic exercises that ignore the dimensions of equity and justice nationsamong
and individuals have led dissatisfaction developingto countries. Thegreat among
South has reacted against assumptions behind costing exercises which value lives
differently according the varying of countries.to These assumptionsmonetary power

against basic principles of equality, survival emissions with luxurygo compare
emissions, and ignore the fact that the North has been free-rider while using thea
global environmental accomplish its development. The rationale of equalitytospace

be such that individuals treated simplycannot economic entities capable ofare as
generating income measurable levels. The loss of life inat countrymacro a a poor

have large economic impact the lives of family members due incomemay toa on
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noticeable inhardlyimpactthough thissafetysocialof macro-and lack net,loss a
studyofbasisthebehavedimensionssocialand toThe humaneconomic anyterms.

nations.andindividualsequalityofnotionthecapturingaimsthat amongat

negotiationsclimatein thefarreachedThe soprogress
broadstillConventionClimateunder theestablishedcommitments areThe present

nationalofproductiontheincludepartiesallaffectthatcommitmentsThein scope.
andpoliciesnational plans,ofelaborationsharing, measuresinformationinventories,

internationaltheco-operationandconsideration,intoissuesclimatetakethat
alsoThereVII.sectiontablealsoseechangeclimate aremitigateefforts to

thebeingcrucialof theonly,countries mostIfor Annexcommitmentsspecific one
1990emissionsnationalofreduction toaimswhichreduction atemissions target a

2000.thelevels by year

subjectbeenhas toreductionemissions targetsof thefocus presentshort-termThe
establishnecessityTheConvention. toof the newadoptionthesincemajor concern

theofsignatoriestheexpressed byoften been2000 hasafterperiodfor thetargets
thedespite themeetings. However,INC consensus onvariousConvention in

theintheabout stepsnextcommitments, agreementsofinadequacy present
thereviewingreach. IndifficultbeenhaveConvention toof theimplementation

thatC0PtheagreedConventionthe atPartiesthecommitments,of toadequacy
greenhouseofstabilisationfor thesufficient gascommitments notpresent are

dangerouswouldlevel that preventatmospherethe atconcentration in a
of theobjectiveultimatethesystem,climatewith theinteranthropogenic

ofConferenceFirstfor thepreparedIPCCthefact,Convention. In reportClimate
1990belowwellreducedbewill haveemissionsC02 tothatconcludesPartiesthe
definewillwhichneededprotocolThus,reached.beobjectivethislevels to a

2000.thefor afterreductionsemissionsofin yearcommitmentsclear terms

thepriorcommitments todiscussionsbasis fortheserved newdocuments onTwo as
protocoldrafttheandby Germany,presentedpaper’‘elementstheBerlin:inCoP

elementsTheAOSIS.Island StatesSmallof paperAlliancethepresented by
oflistofferedandandpoliciesfocused aby Germany measuressubmitted on

takesTheeconomicmajorwithin sectors. aconsidered paperbealternatives to
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comprehensive approach, considering the emissions only of carbon dioxide butnot
also of methane, nitrous oxide and fluorocarbons. The draft protocol proposed by the

AOSIS established of 20 reduction C02 emissions of Annextarget Ipercenta
countries by the 2005. The suggested similar the Torontotarget to targetyear
which thought have political fact, eightIn Parties theto acceptance. towas
Convention already have domestic similar those called for in the Torontotargets to
Conference, although clear and how these will be Thenot yet targets met.
AOSIS proposal excluded developing countries from commitments, while thenew
German proposal called for further advanced developingcommitments to more
countries

The positionAOSIS thus for high which understandable given whattargets,was
stake for these countries. Their draft document in the of the discussionsat centrewas
adequacy of commitments and called for its adoption the CoP. Theiraton many

position supported unanimously by other developing countries, NGOs from allwas
the world and industrialised nations. disagreement the ofBut aboutover many use

the for1990 the reference calculating emissions abatement,year as year
uncertainties about the implications that such high might have nationaltargeta on

about howeconomies, and uncertainties the burden will be shared madecost some
developed countries negative the AOSIS proposal.to

Moreover, industrialised countries of the opinion that developing countrieswere
should specific and timetablesadopt of the commitments of thetargets partas
protocol suggested in the elements Developing countries haveby Germany.as paper
refiised the suggestion categorically. proposal divide developing countriesThe to
into different Brazilcategories has been vehemently rejected by India, China, and

South and has issue. them, penalisingKorea become inflammable For meansan
countries ofthat experiencing rapid development. clarifying howAs matterare a
inappropriate found asked also divisionthey this proposal, developing countries a

based those who accomplishindustrialised countries should be madenotamong on
they caused whiletheir obligations the of environmental damage thattypeonor

pursuing development.
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of emissionsideanegative thehave beenand interestfew analysts toA verygroups
ofbut alsouncertainty,scientificofonly thebasisthereduction presentnoton

leastConvention willofimplementing theindicate that the atthatcalculations costs
believe thatanalystsAOSIS. Somesuggested bybereductionsdouble to asare

percent calculations betterbut these3.5by lbecapitaGNP to arecutmayper
methodologiesabout thefar, theresince,cautionconsidered with consensusnoso
the AOSISsuggested bytheSweden,calculations. Forfor such targetbeing used

wouldandmatrix,generationtheindemand major changeswould present energy
ofthosebeyondimplications farwithand policiesimply measuresmeasures

nationalsuggested the report.

protocolofelaborationfor themandateagreedfinallyPartiesthethe Col’,At aon a
disappointedresultThis2000.effective inand becomeadopted in 1997 manybeto

the COPtowardsINCfollowed thespecialists whoandNGOsdelegations, process
emissionfortimetablesandofadoptionimmediateexpected the targetsand new

coulddiplomatic dialoguescientific andofbothcontinuityThough thereductions.
climateoftheslowing downthatstill riskguaranteed, therebe process

Convention. Forofthepotentialandstrengthcompromise thenegotiations may
ofriskstheconcerned abouthighlywhichislandsmallsuchcountries states areas

futuretheObviously,disastrous.bethechange,climate consequences may
completelyConventionoftheimplementation notdelaying theof areconsequences

today.known

considered importantbethe COP stepofview,pointpositiveFrom ancanmorea
findingsscientificreviewed theCol’Convention. Theoftheimplementationtowards

climateinternational policyof tothe adequacyresearch andclimate response
confidenceshowinganddialogueinternational climatethemaintainingthuschange,

thebut2000,after theforcommitmentsadoptdidwork.scientific not yearnew
mandateagreedPartiesand thedonecessitytheaboutthere to on asoconsensus

possible.madebethiswhichbasistheinvestigatingfor canon

2l thatforumoazlzon..Global Zimale C . .ojthc— ‘I C.Bulletin .TheWatch .ClimateRefer ato -
Convention.Climatetheoppositionmakes tostrong
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Another important decision made the refersCoP implementedactivities jointlyat to
result of discussion the mechanism of implementation, of thejointas a on mostone

controversial in climate negotiations. Positions developing countries haveamong
varied from caution enthusiasm towards implementationgreat whileto joint
industrialised countries, despite differences, have been unanimous in theirsome

of the mechanism. Also countries with economies insupport transition have been
favourable based the opportunities that the mechanism for them. Intoon seems open
fact, their participation in implementation projects already foreseenjoint in the

of the Convention.text

The pilot phase that has been agreed the COP will help light theat castupon some on
real potential of joint activities facilitate the implementation of the Climateto
Convention. will help in establishment of methodologies, evaluation methods and

of economic efficiency, making the debate in this factualparameters matter more
than has been far. If implemented jointly be cost-efficientactivities toso prove a
mechanism for both North and South implement mitigation options,to may
become essential element of burden-sharing be fully applied after 2000. Thistoan

be of capital importance for industrialised countries while contemplating themay
targets.adoption of new

What led developing countries adopt their positionsto

industrialised countries involvement of developing countries in the formwant more
of binding commitments that and timetables for after 2000. Withoutset targets
participation of developing especially the industrialisedcountries, and themore ones

with high expected growth the coming decades, thein efforts mitigaterates toones
climate change will be effective. So far, developing countries have firmlynot
refused further those already negotiated in theto accept agreements toany
Convention. The resistance of countriesdeveloping in making compromisesnew
has be understood in the historical perspective of unequal development,to

national development priorities, capital shortages for investments, and thenew
imbalances in of knowledge and national capacities deal with theterms to

13 discussion.For . the distinction. . . between implementation and. . . .. . .joint activitiesa on
implemented jointly, section V.see
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discusseddeveloping countriesof the mainSomeproblem. areamongconcerns
below.

contributecountriesindustrialised most totocountriesDeveloping expect
change,risks of climateimminentrecognising theWhileclimate change.mitigate

their naturalthe rightcompromiselikelycountries todeveloping tonot useonare
thatThis doesobjectives.developmentaccomplish not a moreto meanresources

sustainableof attainingopportunitiestheof theseeffective resources oruse
will have beinequalityandconsidered. Butbe todevelopment povertynot toare

issueschangereversed and climatebedegradationenvironmental toovercome
andweatherdependentcountries theDevelopingproperly.dealt with most onare

andcatastrophesnaturalvulnerablebe thelikelyand tonatural mosttoresources are
internationalleadingnations,affect allchange toclimateYetevents.extreme may

andlivelihoodstheirlosepopulationslargepolitical instabilitysocial and as
principle byprecautionarytheaccordingActingmigrationenvironmental togrows.

preparingandatmosphereconcentrations in thegreenhousecontrolling gas
productioninstructural changeandplanningrequires long-termadaptation measures

immediate action.justifywhichsocietymodernofconsumptionand patterns
lead thisthetakewill havecountriesindustrialised to process.

ofreductionhigh. Theperceivedclimate changemitigatingCosts for asare
potentialcountries. Theburden bylargeemissions mostgreenhouse as aseengas

environmentalthroughopenedthatdevelopmenttechnicalbreak-throughfor a
quitesocietyenvironment-friendlyof buildingand the advantagesthinking arean

developingTherefore,surmounted.bedifficultieslargetherebutattractive toare
towardseconomicdeviatingaboutcautiouscountries resourcesscarceare

interpretationThemitigationclimateimplementprioritiesdevelopment to measures.
beParties haveresponsibilities of thethat the tocountriesdevelopingof

climatethecontributedhaseach Partymuchhow to createaccordingdetermined to
individually. Sincereachedthey havethatdevelopmentlevel ofand theproblem

ingreenhouseofconcentrationthelittlecontributedcountries have gasesdeveloping to
mitigationthatthebearpositionin the costsfar, they toatmospherethe notareso
takenNorth hastheSouth,of theof Viewpointtheimply.will From morepolicies
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than its fair share of the global and should bear of themost costs tocommons now
mitigate climate change.

Annex I countries have reassured the internationalnot community about their

willingness and ability comply with commitmentsto under the Convention.present

This refers the judgement that developing countries make of the nationalto
communications presented the Secretariat. The analysis of these communicationsto
indicate that the policies and proposed by industrialised countries will notmeasures
be enough the 1990 emissions level by 2000. Thus industrialised countriesto meet
have provide effective plans for reducing emissions home. This has alsotoyet at
added the around implementation. Developing countries fear thatjointto controversy

implementation will be used for evading compromises.joint

The industrialisedknowledge between and developing countries stillgap
large far climate issues concerned. ofMoreover, lack local capacity inas as are
major related climate, makes effective participation of developingtoareas an
countries in the international climate debate difficult. important that the

opportunities for developing countries follow their research agendasto own are
enhanced that they increase understanding of the implications of climateso can
change home and the mitigation andor adaptation thatat mostpursue measures are
suitable them. Preparing national communications hasthe given developedto
countries information about theirimportant positions and potential. theyAs prepare

developingtheir national communications, countries will acquire the knowledge

evaluate their climate the potentialsensitivity change, wellto tonecessary own as as
that they have home apply and adaptation policies.mitigationat to

differentiatingCriteria for of implementing Convention thethe burden the on
basis equityof has been This less clear general positionagreednot yet upon. as a
from developing countries that opening for furtherbut probably here there an
discussions binding commitments from their Developing countriespart. areon new

for after the 2000convinced about the necessity establish abatement targetsto year
adoption ofin order the objectives of the Convention. They welcome themeetto

forward byby countries suggested in the draft protocolAnnex Itargets putnew as
emissions.but insist their development priorities and historical recordsAOSIS on on
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fulltook intothatdevelopedcould bereductionsforbaselinethatThis means a
Globalthecontributionindividualthepriorities and todevelopmentconsideration

Potential, positiondifferentwould be in tocountriesdevelopingWarming a
timetables.andofthe basiscommitments targetsdiscuss on

mechanismfinancialthecountriesdevelopingdoIV How see

todayoperatesas

themselvescommittedhavecountries todevelopingConvention,ClimatetheUnder
implementdevelopmentandtheyintoissuesclimatetake account prepareas

applyandforestscountriesdevelopingmade byefforts toprojects. Any preserve
positivewill haveproduction basetheirexpandtheytechnologiesefficient energyas

However,environment.localof thequalitytheenhancingwhile alsoeffectsglobal
developingadditionalwill implyinterests costs toglobalattendingin tocases,some

committedcountries haveindustrialisedConvention,ClimatetheUndercountries.

suchthemselves costs.to cover

themechanismfinancialthe toGEFFacilityEnvironment operatesGlobalThe as
developingfinancialproviding support toaimsGEFConvention.Climate at
incrementalthetransition costsineconomieswith tocountriesandcountries cover

GEFprovidingwhichConvention, grants.Climatetherelatedof projects meansto
negotiationsthree Recentanotherofperiodreplenished forrecentlybeen years.has a

the andof thecountriesdevelopedofcontrolguaranteed resourceshave also
forfundsadditionalwithcontributedcountries haveofnumberof AGEF.operation

assistancedevelopmenthavecountriesManyhave cutothersbutthis not.purpose,
directedbeingthatwhythetheduring nowarepast resourcesmanyreasonyears,

consideredbehardlyConventionClimateof theimplementationthetowards can

additional.

For of ClimateForcingRadiativethe GWP,calculatingformethodologythe seeonmore
Forof IPCC.GroupWorkingScientific Assessment moreof the1994theChange, report

document.of thesection VIin presentitem 1alsobaseline,ofdiscussionthe seeaon
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One of the important issues for developing countriesmost the criteria for
determining the so-called incremental Since the of reducing emissionscosts. cost

times connected the of development itself, thereto inherentcostmany are some
benefits that developing countries will enjoy from projects related climate changeto
mitigation. Incremental calculated basically the direct investmentcosts andare on
financial of the climate change mitigation elements ofcosts eligible projects.

However, in other projects have negative impacts, modifying marketscases, may
that already in place phasing activities that important in of joboutare termsor are
generation. These associated in the form of losses production,costsare
consumption and market spheres which especially relevant in the of thecontextare
weak economies of developing countries. Associated imply barrierscosts strongmay
for implementation of climate-beneficial projects since they affect the overall
incremental of the project for the recipientcosts country.

Because of the associated described above, and because of the developmentcosts
priorities of developing countries, important that the projects, which incremental

covered by GEF, relevant the development ofcosts recipient countries.toare are
Even the existence of project usually produces multiplying effects which bea can
positive for the local the long-term effects of such projects only beeconomy, can
guaranteed they fit into the development of host countries and beprogram can
capitalised after the completion of the initial project. If projects conceivedupon are
in isolation from the recipient countries and environmental thereenergy programs,

risk that they will become enclaves will receive the nationalnota or necessary
that they need succeed.support to

Therefore, still clear what level industrialised countries willnot to compensate
for the that developing countries will incur while implementingcostsor pay

mitigation and adaptation projects. It that the interests ofto guaranteenecessary
developing countries carefully considered within GEF that theirare so
participation in projects does become simple the financialnot toa response

available. The participation of developing countries thein discussionsresources
criteria for project selection, methodology for calculation of incremental costson

and of of importance.management utmostresources
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Councilthe GEFincrementalofthereviewingwhen cost,Recently concept
reasonableness beenvironmentalofnotion toof theadoptionrecommended the

allowobjectiveconsidered. Theprojects toprinciple whenguidingused areaas
whichinenvironmentalfurtherpursuingcountriesrecipientflexibility measuresto

andmonitoringtechnicalandscientificObviously,fits.projectthecontext
continuousforalloworderinwill beof projectsevaluation to anecessary

of theeffectivenesstheguaranteeingalsowhileofwork GEFof theimprovement

projects.

Convention alsothe ClimateundermechanismfinancialGEF’s importance as a
technologies.modernprojectspilotpossibilities thatthe to startrelated onto opens
financingtraditionalthethroughimplementdifficultotherwisewould bewhich to

haveprojectsGEFalso thatimpliesBankWorldtheattachedBeing achannels. to
willtheythateffectspositivethemultiplywhicheffectdemonstrationstrong can

fordemonstrationexample,forprojectsGEFhopefully as agenerate. serve,may
financingrecord inBank’sWorldthejointly. However,implementedactivities

almosttechnologiesrenewableefficiencyforprojects energyorenergy
thatthe GEFbuilt intobehas systemcapacitythatThisinsignificant. to someans

developmemtsustainablewiththinkingin linealternativewithbodyworksreally aas
objectives.mitigationchangeclimateand

of climateeffectstheGEF,available underlimitedthegivenMoreover, resources
knowledgetheunlessmodestbe quitewillfinanced byprojectsmitigationchange

otherrfed intoprojectsofimplementationandelaborationtheaccumulated through
Officialandbanksdevelopmentchannels suchthrough otherfinancedprojects as

US$aboutthrough GEFfundsClimate amount toODA.AssistanceDevelopment
capitalcompared thesmallwhich to resourcesmillion300 sumveryaper year

organisations. madebelink hasThus tobilateralandmultilateralotherfrom a
adoptedpoliciesIendingtheandConventionClimatetheobjectives ofthebetween

theotherwiseagenciesfundingand otherbanksdevelopmentmultilateralby
investments;counteracted bybewillchangeclimatemitigatemadebeingefforts to

directions.in othermadebeing

[5 Bank alomeWorldtheof 1994,fiscalin theInternational,GreenpeaceAccording yearto
sector.in theUS$ billion3.29 transportandinthebillionUS$ 2.76 sector,lent energy
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Finally, because GEF projects expected be innovative and incentives forto createare
investments in less traditional technologies such in the of renewableas case energy
technologies, they have be and allow for participatory Oncetransparent a process.
the potential project has been identified, discussion has follow with beneficiariestoa
and possible losers that both environmental and development objectives beso can
fulfilled. Large-scale projects which usually financed through multilateralare
development banks seldom follow this approach. effectiveA participation ofmore
NGOs help bridge the problem since they traditionally work smaller scalemay on
and the level.at grassroots

The preoccupations above all under discussion and have recognised theirare many
importance. GEF being opened for NGO dialogue and small grantsan a program
has already been created which should facilitate the initiation of small-scale projects
with the participation of NGOs. Berlin,In the World Bank organised workshop fora
the discussion of the inclusion of climate change mitigation criteria the regular

development finance and private lending. althoughBut this besector toseems a
logical idea important be of other interest thatto topursue, aware groups may
work against it. Also developing countries should participate actively in this

discussion since of them have argued that the inclusion of climate-relatedsome
criteria for the approval of projects will imply transfer of the Convention’sa
implementation Non-Annex countries.costs to

V Activities implemented jointly the ofperspective-
developing countries

Joint implementation has been considered potential mechanism for effectivelyas a
attaining reductions in emissions of greenhouse cost-effective basis. Thegases on a

builds the principle of cost-efficiency according which emissionsconcept toupon
reductions should take place first where they the cheapest. Thus, countries withare
high reduction join low-cost countries and invest climate changetargets may
mitigation in the latter where emissions abatement higher unit ofmeasures per
investment than would be the former.
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emissionsreducelarge atthat havecountriesindustrialised costs towords,otherIn
theapplyingelsewhere byreductionsthoseaccomplishbe ablewillhome to

methodpossibletherefore,mechanism is,Theimplementation.ofmechanism joint a
oftotalthedistribute tohelpingnations, costsburden-sharing measuresfor among

expectedmechanismtheaddition, toInchange.climatemitigate open new
andprivateboth fromcountries,developing sectorinchannels for investments
capacityandtransfertechnologycontributeandassistance, todevelopmentthrough

sustainableandmitigationchangeclimateforconsidered relevantinbuilding areas
general.indevelopment

questionmajorbecomehasimplementationadvantages,potential jointDespite its a
andindustrialisedbetweenmainlynegotiationsclimatein thecontentionof

of theinterpretationthediscord termofpointfirstThecountries.developing was
understoodcountriesindustrialisedWhereassub-section 2a.Articlein‘jointly’

thisininsisted that, context,countriesdeveloping wascountries,allreferring toas
stillthethatproblem conceptAnothercountries. veryIonly Annexapplied wasto

institutionalprinciple, arrangement,financial anand relatescomprehensive to ana
Despitemonitoring system.certainand,.to extent,implementation aevenaprocess

for itscriteriadefineandimplementationconceptualise tojointmadethe toattempts
andgatheredinformation beandrefinedbestill hastheoperation, to moreconcept

phasepilotwhy testtodrawbacks, theandpotentialitsdisseminated about areason
proposed.mechanismthedevelopand was

pilot phase jointofraised favourbeenhavethat onThe aarguments
following:highlighted theimplementation

duelowerrapidly and costatcommitmentsachievingofopportunity athe moreO
andcountriesdifferentinimplementingofdifferentialthe measurescostto

regions;
thecontributewhich toabatementemissionsoftotalthelowering maycostsO

ambitiousofadoption targets;more
reductionswithlocationemissions incompensatingpotential forthe onenew6

trade-offs;allowingthuselsewhere,
inprojectsforfundsand privatepublicmobilisingofopportunitythe newO

countries:developingeconomicmajorand other sectorsforestry, energy
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the multiplying effects forO the economies of host countries and the local
environmental benefits of the projects through the provision of alternatives to
carbon-intensive technologies;
the creation of channel for rapid technology transfer from developeda
countries developing countriesto and for disseminating clean technologies;
the flexibility for implementing projects bilateral multilateral basison a notor
depending lengthy international negotiations and avoiding highon transactional
costs.

Given the potential advantages of adopting implementation,joint have beenmany
asking: why have developing countries been reluctant themany to acceptso
mechanism of joint implementation

I6Some of the . of developing. . . relation.countriesmajor concerns . .to jointin
implementation be summarised in the following questions:can

What of projects will be6 eligibletypes implementationjointas
Who will bear the responsibility for approving and monitoring the projects
Who will for transaction costspay
What the risks of foreign control national naturalare resourcesover
How will carbon credits be assigned
Who will keep records of the implementationjoint projects, their performance
and shortcomings

Will there be special credit facility available that South-Southa jointso
implementation projects made possibleare
How will the continuity of the performance achieved project be secured ina
the long term

How developing countries be protected from projects that curtailcan
development potential that with other prioritiescompeteor
How implementationjoint be organised lead win-win-wincan to toso as a
formula according which North, South and the wholeto of humanity benefits

I6 See also African Voices Climate Change, Silveira, ed. 1994, Stockholmon
Environment Institute.
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commitmentsspecificcountries havedevelopingthatrememberedbehas noto
concerned.emissionsofreductionfarConvention presenttheunder as as

preparingwhenintoissuesclimatetake accountcommittedtheyAlthough toare
bestthatandpoliciesthechoosefreetheyplans, to measuresdevelopmenttheir are

gainstheirthatThishave meet.and they targets tointerests, settheir meanssuit no
eithernegotiatedbestillschemeimplementation toenteringwhen joint area
in thenegotiatedcriteriaadoptedinternationallyof scopeindividually part anasor

Convention.of the

theforcreditsreceivinginterested intheirincountries,Industrialised turn, are
creditsofallocationofThe issuecountries.other wasaccomplished inemissions

implementationofphasepilot jointthewhencontentious wasthe mostamong
usedbeimplementationfeared that jointSince mayCoP.firstdiscussed theat

didcountriesdeveloping notevade abatement targets,countriesindustrialisedby to
preoccupationimportantremainwillcreditingYet,the issue.compromise anon

efficientforcriteriaestablishandmethodologiesdevelop anthatthose try toamong
mechanism.implementationof theapplication joint

incountries jointdevelopingofparticipationtheaboutcomplexitiesof theOne
creditgoingWho getadopted tohave targets.theythat not yetimplementation

projectimplementationhasSweden jointattained,reductionemissionsthefor a
Letreduction meet.hasIndia target tosinceSweden,probablyMostIndia nowith

forreductionemissionstradedecideIndiaandSweden tothatsupposeus
latter.for thebeneficialwhichenergy-efficiencyforprojects areinvestments on

findSwedenfororderin tocost-effectiveness,ofprincipletheAccording to
emissionsattainingoftheproject, costsimplementationsuchformotivation jointa

inreductionattaining theforthethanlowershould be costs sameIndiareduction in
projectedforbaselinethethat currentimportant orSweden. Moreover,
defined.clearlymeasuredbereductionswhich toagainstemissions are

commitfuture,thepointcertainwill,countriesdeveloping atthatAssuming a
withlefttheyrisk thattherereduction areemissions targets, athemselves meetto

could betheirmeeting targets.forpoliciesand ownexpensivethe most measures
mitigationimplementingofthesinceapproach costsstaticthisthatargued a
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change time technologies made available becomemeasures over as new are or more
widely commercialised. The risk of what called skimming could be dealtcream
with by charging premium for future risks and by allowingto compensate costsa or

future.the developing emission credits for thecountry to save

However, discount difficult determine especially in developing countriesrates toare
and, unless these countries commitments, will be difficult devisetoagree on a
mechanism with the desired transactionalMoreover,transparency. costs may
increase considerably if the mechanism becomes complex monitor. This willtoo to
lead considerable increases the overall of implementation projectsjointto costs
and neutralise their potential the for reducing emissions.to cut costs

favour ofDespite all these uncertainties, the in implementationjointarguments were
sufficient launch pilot phase implemented jointly the COP inactivities atto a on
Berlin. hoped the pilot phase will allow participating countries leam-by-that to
doing provide understanding about the technical, legal and politicaland will more

of implementing climate-related activities jointly, and the potential toaspects
cost-effective this point, be worthoperationalize such activities basis. Aton a may

reflecting the difference between implementation and implementedjoint activitieson
the definition of the helped break the impasse thejointly, since term atnew

Berlin.negotiations in

should differentWhat the Indian delegation suggested that there be two terms:
and jointly implemented would continueimplementation J1 AJIjoint activities .

parties defined inbe used reference between Annex Itoto arrangements as
of countries untilArticle which aim meeting the emissions reductions these4.2a at

the would refer activities in which also developing countries2000. AJI to mayyear
ofcontribute the achievement of the commitmentsbe involved and which could to

See Selrod,mechanism for all R.Implementation countries,also Joint promising eta-
MechanismsWorkshop Designing Joint Project Promoteal, presented the toat onpaper

Rio de Janeiro.Countries, December 1994,Benefits for Developing 13-15
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4.518.Articleparties under the of developing countries, theAnnex In view term

refers of specific alreadyjoint implementation the implementationto targets
implementedassigned with the focus ‘implementation The activitiestermon
North-South‘activities’, and appropriate describejointly focuses to co-moreon

operation.

delegation,suggestions of the Indianmade in Berlin incorporated theThe decision

all. The finalconnotation appreciated bythe difference inalthough notwas
comprehensiveimplemented jointly inapplieddocument the activitiesterm way,a

participation of developingand including theall joint activitiesincorporating

in futurethis distinction will be importantbasis. Whethercountries voluntaryon a
thisof semantics, however,than questionremains be Morenegotiations to aseen.

this sincedeveloping countries incontributed guardhas mattertoarrangement
withcountriesimply that developingdoespilot phase AJIaccepting not agreea on

negotiatedArticle a. The documentcountries 4.2interpretation of Ithe Annex on
participate indeveloping countriesobjective of havingdifferentiates thein Berlin

activities.joint

beremainswill beimplemented jointlyforof procedureWhat the rules toactivities
haspilot phase thatdeveloped during thebemethodologyThe to nowseen.

theavailable untilwill be fullypilot phaseresults of thestarted. Theofficially not
considered forchannelsotherUntil then, important thatdecade.end of the are

especially in referenceneeddeveloping countriesthat totheproviding support

transfer andfor technologymechanismsnational communications,preparation of
and developmentnational plansand elaboration ofbuilding,capacity programs

intochange issuestake climatethat account.

transferrelated technologyBerlinnegotiated inTherefore, the document to was so
emphasis beingmuchfeared thatcountries. Theydevelopingimportant too wasto

onlycomplexity anditswhich, besidesimplementation controversy,joint aput on
concerned.obligationsandtheir interestsConventiontheelement inminor areas

18 thefacilitatetakingthemselvescommitcountries steps toArticle 4.5, Annex toIn
developingparticularlycountries,enable otherknow-howandof technologytransfer to

Convention.provisions of thetheimplementcountries, to
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The ofpotential implemented jointly contribute global equityactivities to to
the uncertain especially developing countries deviated frommostamong are

priority development schemes. the of sink ofIn lossenhancement, thecase
agricultural land might curtail rural development, social stability and food security in

developing countries with benefits for the global environment but without provision

of adequate compensation for the local population.

Concerning technology transfer and capacity building, which ofien highlightedare
major advantages developing countries in relation implementedactivitiesto toas

jointly, the Convention deals separately with both since they considered ofstepsare
importance for the accomplishment of climate change mitigation. However,utmost

the Convention does provide specifications about the modalities of financial,not

technological and educational assistance that developed countries expected toare
developing countries help them their commitments. Thisprovide meetto to means

mechanismoperational underthat joint implementation acceptednot as an
other words,the Convention, the road still for other alternatives. Inopen

of industrialised countriesdeveloping countries will need the assistance to

implemented jointlyimplement mitigation and adaptation Activitiesmeasures. may
alternative mechanism through which this assistance bebenot canor may one

channelled.

VI The contribution of developing countries theto

Climate Conventionimplementation of the

the Climate Convention allows for compromisesAs Framework Convention, newa
form of protocols. There obviously large number ofbe negotiated in theto a

possible but the of the protocols will depend the criteria thatoutcomes onsuccess
differentiate responsibilities, the efforts made implement theused to targetstoare

continuity research, dialogues andagreed and the willingness giveto toupon,
financeThe of mechanisms used thepolitical the longnegotiation in term. types to

the policies and adopted wellimplementation of the Convention, and measures as as
effectiveness of the Conventiontheir effects will determine the toas a means

mitigate climate change.
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Although the protocol that being presently prepared will includenot new
commitments for developing countries, there little doubt that without stronga

of developing countries control emissions, climate changecollaboration to
involvement of developingwill succeed. comprehensivemitigation Anot more

future negotiations.major goal be achieved in protocolcountries continues toas a
how developing countries be furtherquestion remains, therefore,The to canas

Convention.commitments under the Climatemotivated to agree on new

of commitments by developing countriesdoes the establishmentOn what new
the participation of developingneeded in order enhancedepend What to

Conventionimplement the Climatethe effortscountries in to

developingsensitive the priorities ofnations beindustrialised have to toA. more
specific objectives of theexclusively thefocusingcountries. Insisting onon

ofpoverty andsensitivity thedemonstrateConvention will hardly to causes
butof political discourseobjectivesDevelopmentinequality. partmay seem a
willof each nation.constituencies Howdemand of the nationalthey alsoare a

mitigationjustify climate changecountries’ leadersdeveloping atmeasures
salaries,betterand employment,for infrastructurein face of claimshome more

made betweenthe linkagehousing Unlesssecurity, health andsocial
leadwilldiscussionsobjectives,and developmentenvironmental tonotpresent

countries.in developingcurtail emissions increasepoliciesdesign ofthe to

thethat they presenttake the lead and show meetcountries haveAnnex I to can
commitments.discussions andformake targetsin order totarget on newway
effectiveness ofand thethe negotiationjeopardisedoFailing to processso may

Developingchange.mitigate climateinstrumentConventionthe toanas
countriesreduction by developedconsider emissionsthatcountries a pre-

ofimplementation thethefrom theirinvolvementcondition for partmore
Conventionimplementing theofObviously, theConvention. cannotprocess

be Butreductionwhen the first2000wait until the met.targets toareyear
will be ablesigns that theycountries give cleardevelopedthat tonecessary

industrialisedpresented bymeet communicationsnationalThethe target.
able reducecountries bethat Ifar indicate Annexnations tonotmayso

,
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for example,levels by 2000. The Union,emissions the 1990 Europeanto may
commitment. ofof its The capacity Ifall short by 8 Annex5 to percent

Convention and willwill affect confidence in thethiscountries targetto meet
negotiations.the of futuredetermine success

conditions andabout startingcommunications will improve knowledgeNationalC.
countries.adaptation in developingmitigation andoptions available for

of informationconsiderablecommunications have madeNational amounta
constraints thepotentials andemissions, wellaboutavailable topresent as as

countries.industrialisedmitigation options inof climate changeimplementation
also certainof all, impliesthe advantageinformation hasWhile this to acome

developingindustrialised andbetweenof informationlevel asymmetry
backgroundconsiderableindustrialised countries haveWhilecountries.

theirlimited knowledge aboutstill havedeveloping countriesinformation, own
conditionswill improveinformationBridging thisnegotiations.situation at gap

negotiatingfor agreements.new

climate-relatedscientific workdeveloping countries inofparticipationMore on
needed reducescientific workgeneral,needed.issues In tomore

thethatpotential. While importantthe climate changeuncertainties about

easilythemscientific work, makingresults ofthecontinueIPCC to assess
countriesof developingparticipationactivemakers,accessible policyto a more

research insupporting climateattained byresearch could beclimate-relatedin
thehelp improvework willother things, theircountries.developing Among

completely suitablewhich todayfor emissionsmethodology notassessment
thehelp improvewill alsodeveloping countries.conditions oftheto

climate changedeveloping countriesofvulnerabilityknowledge about the to
Thethe challenge.handthey havepolicy options thatand the meetat to

show theorderand adaptation,both mitigationemphasiseshould toresearch
available forof optionscombinationcost-efficienteffective andmost

countries.developing

I9 Brusselsdépotdedocument, Bureausupplement1995,March 21,Environment,Europe
X.
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DefinitionD. of fair criteria for differentiating dividingand the responsibilities

the Parties the Conventionto enhance the participation ofamong may
developing countries. ofThe 1990 of referencethe for determininguse as year
emission reductions industrialised countries has been free of problems. Anot
debate proceeds the definition of baseline for developed countrieson a new
which should take effectiveness and other into whenparameters accountenergy
calculating the reductions be accomplished by individual countries.to

that developing countries participate this debate and effortsnecessary are
made find criteria that also be extended developing countries whento tocan
appropriate in future. Differentiatingthe participation of developing countries

in implementation of the Climate alsoConvention will depend availability ofon
such criteria for determining different levels and of contribution, and thetypes

appropriate mechanisms accomplish them.most to

Possibility devise effective mechanismsE. for implementing commitmentstheto

the Convention. pilot phaseunder has been initiated implementedA activitieson
jointly and, positive results from the experience gained and transparentaccrue
rules of and evaluation be developed, thisprocedure becomecan may an
effective mechanism for carrying climate-related projects. importantout to
look for other alternatives for accomplishing tasks such technology transferas

capacity buildingand in developing countries such incentivestaxas or
reshaping of development assistance based ‘green conditionalities’. Projectson
financed through GEF should demonstrate effective of acquiringtoserve ways
and disseminating technologies, and enhance markets for suchcreatenew

climate-relatedtechnologies, build capacity developing countries inup areas,
and self-sustaining of education and training.set systemup a

industrialisedPolitical ability break the impasse between and andF. to among
developing countries. This will depend work close associationpreparatoryon

ofwith delegations and specialists from developing countries. The interests

thatwidely. Therefore, important ideasindividual countries to pursuevary
knowledge about availablebridge the differences Parties, increasehelp among

participation frominformation channels.alternatives, and enhance More

have the opportunitydeveloping countries only be achieved they tocan
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identify grounds themselves and do workpreparatorycommon among
togetherzo.For this be possible, specialists need be trained, and delegationsto to
need opportunities do work the national and regionalto preparatory atmore
levels through round tables and other meetings. ofLarger attendance

delegations and NGOs official meetings will also further dialogue andto
information dissemination which eventually contribute findtomay common

for action.grounds

What the potential for cønciliating the different objectives ofare areas
industrialised and developing countries in the of the Climate Conventioncontext

What of the elements that have be discussed protocol containingtoare some a
for developing countries be preparedtargets towere

New criteria determine responsibilities needed.to are
The emissions abatement defined for countries ClimateAnnex I under thetarget

based fromConvention emissions 1990. Using the reference for allon same year
countries has been problematic. The countries that submitted national

communications dealt differently with the issue, choosing make adjustmentsto to
circumstanceszl.for specific fact, the economic base and cyclesIncompensate vary

from different and havetheir and industrial matrixescountry to country, energy are
various of efficiency, and all this affects the countrys inventory and relativedegrees

position. Development levels differ industrialised countries which thatamong means
form of adjustment needed either the national regional level in order toatsome or

theirless developed countries and allow them catch intocompensate up
development. Within the Union, for example,European towas necessary

20 inThe Climate and Africa project developed by the Stockholm Environment Institute
Conferencecollaboration with the African for Technology Studies and the AfricanCentre

DecemberPolicy Options and Climate Change organised in Nairobi inResponses toon
countries doexamples of fora for scientists and policy-makers of developing1995 toare

work.plreparatory
their inventories forDenmark and the Netherlands, for example, made adjustments on

respectively. details about otherfor electricity imports and weather For1990 to account
Network 1995,Climate Action Network and Climate Europecountries USsee

for Climate Change OECDIndependent Evaluations of National Plans MitigationNGO -
countries.
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Spain, Portugal, Ireland andestimated increases emissions fromaccommodate the

for developmentwith decreases elsewhereGreece to compensateextra
differentials. burden-sharingdone based internal EUThis arrangement.on anwas

of referencelikely thecountries, in theirDeveloping not to acceptturn, auseare
developmentfear thatresponsibilities for them. Manydetermineto newyear

baseddeveloping countriespermanently frozendifferentials will be accept targets
countries of thefrom theDeveloping countriesreference.such poorestrangeon a
countries rich inlarge middle incomenaturalin both GDP andworld toresources,
and thedifferential between themmention theand forests,minerals not to
probablyfor allsingle referencecountries. Definingindustrialised notyeara

possible.

in 1990based emissionsreductionof theThe negotiation targetpresent was aon
Developing countriesquestionmade herebeingdifficult and toattemptone no

of the Conventionand credibilitythisdeveloped countriesthe target,to meetexpect
adoption oftheaccomplished. However,this beingdepends much newonvery

countriescapacity of OECDdepend thewill totargets agree on commonon
effectivecountries anddifferences betweenintocriteria that takeobjectives, account

developmentvariables suchincludecriteriaburden-sharing. Thefor asmayways
attained.efficiency alreadyofand leveleconomic basecountry’slevel, energya

mechanismswill dependindividual levelthewill betheHow met attarget onnew
internationally.nationally anddevelopedpolicies beand to

limitedproceeding withmethodologycriteria andUnfortunately, the discussion on
being urgedtime,which, thecountriesof developingparticipation toat aresame

specific problemsAlthoughfuture.in theand timetablesclearadopt targets maynear
countries duedevelopingcriteria fordefinetryingarise when totargetto

discussionof theothereconomicdifferentials anddevelopment aspectsstructures,
participationexample, littleindustrialised countries. Forthemrelevant toto asare as

inventoriesformethodologyof the IPCCdevelopmentcountries in thedevelopingof

22 H.proposal, Bergesen,policyC0the Commitment: jointImplementing EuropeanSee a2
London.International Affairs,ofInstituteThe Royalal. 1994,O. et
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theirtrying applydeveloping countriesdifficulties whenledhas tototo arenow
avoided in the future byshould beThis of situationconditions.specific type

ofearlier in theeffectivelycountriesdevelopingincluding stagesat processmore
formulation. Thepolicyof methodologies anddefinition, developmentcriteria

unconditional.should besuch discussionscountriesof developinginclusion
developingcountries forof industrialisedincreasingtheunfortunate that pressure

discussionsinvolved inreluctantmade the latterhascountries gettoaccept targetsto
suchreadythat theythe impressiongive targets.criteria since accepttoaremayon

of differentcontributiondetermine thepossiblemethodologies,ofIn toterms
The GWPPotential.Global Warmingtheeffect, thatgreenhousetheto gasgases

relativecaused greenhouseforcing byradiative tocumulativeindex defines the gasa
future. Onedetermined time in theandbetween thereference present agasa

differentofof emissionscomparisonallows forthatof the indexadvantage
givendifferentreductions inof emissionconsequently, atand, sectors agases

rationalthemaketheycountriesflexibility mostThis providesperiod. try toto as
differentofreductionscontemplatecommitments andtheiraccomplishchoices to

oftypes gases.

calculate theirpossibleknown,eachemissions ofIf the tocountry are
ofacceptable levelmaximumtheclimate problem. Oncethecontribution to

couldemissionsallocation ofdetermined,wholeworldfor theemissions anas a
countriesAllperspectives.timepredeterminedfollowingcountriesbe made among

global warming,contributionhistoricalof theirbasisaccounted the tocould be on
principle, thethisFollowingprocedures.agreed adjustmentaccordingalso here to

beeffectgreenhousethecountriesdevelopingindividualcontribution of to cangas
countries.industrialised Moreresponsibilities oftheparity withdetermined in

Despiteresponsibility.oftheir sharewill also havecountriesdevelopingadvanced

23 approximately 35ofuncertainty percentTherereferenceC02 theIPCC angas.uses as
atmosphereconcentrations in theCO2Increasingreference.dioxidecarbonrelative theto

CO2.relativeof otherthe GWPwould increase togases
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the uncertainties that exist with the Global Warming Potential of different thegases,
much.contribution of each likelypercentage country not to vary

Obviously, there important details which would have be agreed suchtoare upon a
criterion be acceptable all Parties. itsDespite complexity, the GWP might beto to
used single criterion for all countries the methodology further developed.as a
The country’s reduction would have be determined based simply itstarget not to on

emissions but could also take historical emissions into Partiespresent account
do the basis of global equity. Although the implications that suchtoagree so on

calculations have for each individual completely known thecountry not yet,may are
GWP methodology likely produce different of abatement thanto pattern targetsa
the have today. More knowledge about the methodology of G WPone we can
provide substantial basis for the discussion while also satisfying thetargetson

ofcriteria equity.

Another criterion that could be discussed for determining from developingtargets
countries would be based the definition of determine the pointparameter to aton a
which developing countries would be required become directly involvedto more
the implementation of the Convention. This could be defined accordingparameter to

development scale containing ofnumber variables welfare, combinedtoa a measure
with scale of of development growth. While the previous approach basedratesa

knowledge from the natural sciences, this basically socio-economicon one a
approach and solve the problem. probably,Most combination of theto try same a

could provide basis for political discussions. naturalThe sciencetwo stronga
likelyapproach satisfy the demands of developing countries related theto to

proportional accountability of each theand socio-economic approachcountry,
likely satisfy the demand of industrialised for ofcountries acting the basisto now on
projected growth and emissions. The scientific studies theproceedcan even
political atmosphere still favourable for discussion fornot yet targetsa on
developing countries.

24During the the Brazilian delegation briefly presented this acceptableINC l as an
furthercriterion, which raised interest of few delegations. The idea has beenthe nota

developed and remains be discussed deeply all Parties.to more among
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developed developingFinally, number of efficiency standards could be helptoa
ofefficiency scale of major relevance incountries sectors termsmove up an

mining and forestry. Adopting suchemissions such transportation,as energy,
for countries,obvious economic gains developingefficiency standards implies

willgrowth coming decades, sinceespecially have large in thethose that expect to
of demand-sidedemand through intensivehelp contain management.an useenergy

for investments expand the base, investmentsThis will reduce the need to energy
economic important that thechannelled otherwhich be sectors.tocan

that does lockstandards be dynamicapplication of minimum notsystem soa
Thereach reasonablelevels lower than theycountries into efficiency at costs.can

hastherefore, their performanceand,levels which countriesefficiency startat vary
basis of globaland thebasis of their starting pointsbe measured the notto aonon

consideration andshould be taken intoin local conditionsstandard. Differences no
in line withof development thatimpose notionsshould be made nottoattempt are

cultural values.strategies andcountry’s developmenteach

countriestechnologies developingTransferring clean to necessary.

of development,the levelcorrelation betweenbeen historicalThere has energya
of thistheby Evenand emissions producedconsumption ratecountry.a

andsustainable developmentof efforts towardsresultcorrelation should change as a
will beeconomicmitigation, still clear howclimate change systemsnot

oflevels. Thelow emissionsdevelopmentreorganised atpromoteto processso as
that ofdifferent thancountries will beindustrialisedsustainable societybuilding a

inalready in placeinfrastructuredeveloping countries. Substantial

sustainableadaptationgradualwhere the taskindustrialised countries toa
basicwhere large investmentsdeveloping countries,production. Inofsystems on

ofimplementationplan for thethe task will bestill be made,infrastructure toto

and sustainable systems.new

developfindgenerationahead for thechallenge that tomajorA topresent ways
greenhouseof thefuels. Today,of fossilmassivewhich do require mostnot use

Thesefrom theactivitiesanthropogenicgenerated from sector.energycomegases
developingespecially infuturedramatically in thelikely increaseemissions toare

tendencyThestill low.consumptionoflevelswhere thecountries veryareenergy
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therefore, for larger of fossil fuels in the future, especially business proceedsa use
usual.as

Many advances have been made technologies during the last decades andenergy
adopting them could improve efficiencythe of fuelscarbon far beyond the levels

presently reached. Moreover, the adoption of modern renewable energy
technologies, energy-saving technologies various industrial andsectors
implementation of demand-side-management together have major effect incan a

of reducing greenhouse emissions. For this take place, cleanterms togas
technologies will have effectivebecome alternatives for productionto energy as
their relative prices fall, while fossil-fuel technologies gradually phased outare

costs26.through the elimination of subsidies and intemalisation of environmental

US$Approximately billion invested200 annually in the worldare energy
believed that the investments production thesystems. nextenergy over

twice.will imply replacement of the world’s capital stock leastcentury current ata
Policy instruments have be created in order make non-renewableto to costsenergy

for environmental damage and improve competitiveness ofthe cleanaccount

technologies. about ofIn 1990, only 12 the world’s consumptionpercent energy
from renewable large hydro excluded. With majorcame sources, power

improvements efficiency demandand conservation, the increase inenergy energy
within the be limited little than double of what today,centurynext tocan more
despite duplication of the population, and be50present to percent maya up

sources.delivered from renewable

25 Global and Problems, Raskin,See also Energy the 21st Century: Patterns, Projectionsin
Margolis, Polestar series Stockholm Environment Institute.and R. 1995, report no.

could bestudy by the World Bank indicates that carbon emission reductionsA 7 percent
beachieved by eliminating fossil fuel subsidies. countries, reductions mightIn toupsome

Model withWorld Fossil Fuel Subsidies and Global Carbon Emissions20 See inpercent. a
by World Bank WPS 1256.gztegratedSubstitution B. Larsen 1994, report

Director of thepresented by Johansson,Supply Options, T. B.Energy Mitigation paper
Rio Enough,of the NGO meeting Notand Atmosphere UNDP,Energy Program at

l§Iarch Berlin.27, 1995,
Michael Jefferson,presented by DeputyGlobal for Renewable Energy,Prospects paper

Council, the World Renewable Congress,of the World EnergySecretary Energy at
SeptemberReading, UK, 1994.
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theemissions andreducetechnologiesof cleanpotentialdespite the toHowever,
markets,theirenhancedesignedbeingpolicies that createtoaboutoptimism orare

only theduedesirablethanwill take longer notshifi totechnologythatriskthere a
that fosterinterestslargealso thebutthemdisseminateanddevelopfurthercosts to

alsobutproducersoilonlyrefer tointerestsThese tofossil fuel notthe sector.
Moreover,in theand employmentalready made sector. eveninvestments

institutionaleconomic andalsotherebarrierstechnological areovercome,are
wherecountriesdevelopingespecially inthedelaythatbarriers processmay

place.takehavewillbuildinginstitutional tosubstantial

countries,developingplace intakewilldemandinincreaseof theSince most energy
technologiesmoderntheimmediategivenbe tocountriesthese must access

levelinstitutionaltheandtechnologiesin atleap-froggingimpliesThisavailable.
technologiesmodernofdisseminationhand,the energyorder guarantee,to oneon

ofintroductionhand,othertheand,technologiesindustrialenergy-savingand on
thatalsoThisplanning.offormsand meansdemand-side management energynew

innovated intechnologiestransfer whereintechnologymodel oftraditional arethe
developingtransferredgraduallybeingbefore toindustrialised countriesthe

task29. participatehavecountriesDeveloping tothisappropriate tocountries not
modernofreceiversonlythefromrevolution nottechnological start,in this as

andadaptationdevelopment,theirinbut use.technology actorsas

environment-andtransfereffectivefindessential totherefore, energy-is, to ways
thecomply withtheythatcountriesdevelopingtechnologiessaving canto so

offormsand. NewAgenda 21statedprinciplestheandConventionClimate
anddeveloped,technologieswhereprivate mostthe arepartnership between sector,
bewillagenciesand donorbanksmultilateralGEF,suchorganisationsfinancial as

obstacles.financialinitialmajortheorderin to overcomenecessary

theforgetletshouldtransfertechnology notaboutgeneralisation usbroadThis
theirofscaletheofincountriesdeveloping energytermsdifferences among

29 1995,30,MarchdeliveredUNDP,administrator,Speth,Gustave onby JamesStatement
Berlin.
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demand, the of demand and thepattern natural and financial base availableresource
satisfy such demand.to Technology has proved be only factorto one among many

others causing the shortcomings of projects in developing countries. Theenergy
of that will betypes needed improvearrangements conditionsto inenergy

developing countries from social, economic and climate perspectives will thus vary
from country to country.

OECD countries will also have make efforts shiftto theirgreat to sectorenergy
towards clean technologies. Unfortunately, their national do indicatereports not yet
decisive this direction. Most effortssteps institutional andput managerialare on
changes which, though important in the short likely solve the majornot torun, are
problem in the long The improvementterm. of markets for renewable technologies,
and the development and application of technologies for savings,new energy
emissions reduction, input substitution, processing and recycling materials will be
the key the of internationalto endeavours mitigate climate changeto insuccess
the long These technologies, with the that they establish,run. systemsnew may are
likely economic activitiesto andcreate networks, jobs and national income,new
which will contribute maintaining welfare healthierto environment. Vision,a
progressive and long-term thinking required from those who follow this
approach.

More funds needed for climate-related projects.are
Developed countries have often argued that additional will be maderesources
available for assisting developing countries their compliance with the Climate
Convention. has also been suggested that implementedactivities jointly will attract
additional funds from both public and private The relevance of GEFsectors.
relation other funds and investments has beento discussed section IV. Also the

of additionality of the funds thataspect have been made available implement theto
Climate Convention has already been discussed. important add, however, thatto
despite the efforts that being made make the Climate Convention relevantto inare
various projects financed through multilateral development banks and other lending
institutions, this will depend number of cross-sectoralprocess on a common
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taketendingtraining, thuspersonnelextensive toinvolvewillunderstandings and
effectivew.becometime tosome

of theimplementationfor directreservedbeenthat havelimited fundstheGiven
transfertechnologyofand theConvention,Climate amountunder thecommitments

thecountries,developingwill bethatbuilding supportcapacity toand necessary
unlessslowfarwillchangeclimatemitigate tooofimplementation to gomeasures

Byrelevance.of majorininvestavailablemade sectorstoother areresources
countries,developinginprojectsclimate-relatedforfundsallocating more

of theimplementationtheacceleratecontributecouldcountriesindustrialised to
of thesigncountriesdevelopinggivewould alsoConvention.of the aobjectives

undercountriesdevelopingtowardscommitmentswith theircomplywillNorth’s to
Convention.Climatethe

theytaxes,carbone.g.emissionsestablishcountriesindustrialised taxes canIf
countries.developinginprojectsclimate-relatedfinanceof thesechannel topart

thecontrolretaindonorthat thenational basesdone overThis be cansooncan
for climate-exclusivelycreatedfundswould beSince theseadditional resources.

becouldThistheir acceptancelinkedcould beconditionality toprojects,related use.
sizebasedprojects sector,forcriteriaeligibility type, someorof orontarget,a

offormthemight beconditionalitypossiblecondition. A anacceptablepolitically
fund ,climatethefromreceiveorderincentive. Ininternational to resourcestax

theinvestmentprojectof the atgivenallocatehave percentagewouldcountries to a
oftheinrelevanceparticularofbeSuch caselevel.national arrangement mayan
suchforcountriesindustrialisedCreditingcountries.developingindustrialisedmore

discussed.also bemightcontributions

fundclimateofallocated typethethathowever,important, anyresources
thatprojectsused inand bedevelopmentfunds forexistingadditionalbe to

likelyTransactional toemissions. costsgreenhouseof arereductioncontribute to gas
jointly, butimplementedfor activitiesmight becometheythanthisinlowerbe case

inpioneercould beSwedenother.exclude thehave adoesprojectof tonottypeone

30 Convention,ClimateConventionFrameworkthe UNBank andWorldThe onSee
March 1995.Bank,WorldTheO08,Department,Environment no.paper
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the allocation of external funds by dedicating of the of its carbonpart taxesrevenues
fund for climate-relatedto projectscreate developing countries.a

Focus should be policiesput andon measures.
Most of the discussions related the Climatepresent Convention have focusedto on
commitments and, specifically and timetables. Policiestargets andmore on

have received the of attentionnot and importantamountmeasures same to
intensify discussions in this direction. Environmental have been introduced intaxes
Sweden and other countries with considerable Accessing and disseminatingsuccess.
the positive results of carbon for example, importanttaxes, in changing thestepan
negative attitude that countries still have against them. However, adoptingmany
comprehensive policies least important. Fuel alone sufficientat taxes not toas are
achieve the level of efficiency. In Sweden, for example,transportnecessary

policies still subsidise the of which the effects ofcompany car counteractsuse cars
high gasoline prices.

The introduction of environmental international scale have importanttaxes at an may
industry incomes, industry relocation, This major issue thatconsequences etc.on a

be discussed in—depth in this document but whichcannot will have be addressedto
environmental be introduced the ofcosts nationalto economies.accountsare ever
There doubt that always politically sensitive issue andtaxesno are a some
countries sensitive than others depending their political traditions,are more on
composition of their economies, In comprehensiveetc.energy sources, any case,
environmental policies have be addressed both nationally and internationally into
order maintain fair competition industries.to among

The debate still proceeds the and policies that will theguaranteeon measures
accomplishment of the 1990 Although the European Union has promoted itstarget.
leadership the adoption of and timetables for reducing greenhousetargets gases
under the Climate Convention, the co-ordinate the of itsattempts to responses

members has evolved slowly. The region has been ablecountry not to agree on a
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commitments.achieve its However, transition period forstrategy tocommon a
introduction of carbon shall in 1996 during which members willtaxes start country
apply carbon according national priorities. The aim towardstaxes to to converge a

after major2000. A under consideration howsystem to operate aspect tocommon
link environmental policies social policies that industries do have bearto not toso

charges. This proposal refers ecological restructuring of theto tax systemnew an
which implies that while introduced for environmentaltaxes to accountgreen are

employmentn.extemalities, labour reduced, eventually fosteringtaxes are new

closer inspection of the national communications submitted the SecretariatA to to
the Climate Convention reveals the conservative and short-time approach adopted.

fifteen presented national will miss theMost of the countries that apparentlyreports
for of globalemissions reduction These countries 41target. account percentpresent

emissions which indicates relevance of their actions. The suggestedthe tomeasures
efficiency, reductionemissions mostly related improved wastecut towere energy

and fuel switching in generation. Approximately 700 policies and measurespower
residential, commercial,have been reported, and of them concentratemost on

institutional transportation of the suggestedand Somesectors. measures are
of sinks with monoculture forests which threatensquestionable such the increaseas

biodiversity. of technologies limited,for adoptionMeasures contrary towerenew
towardswhat been expected. The lack of determinedmight have a move a

for generationof renewable technologiessubstantial increase energy poweruse
of in thethis will certainly have be the dominantnoteworthy since to energysource

future development become sustainable.to

ofwithin the workpossibility of playing lead roleThe Union still has theEuropean a
requires, however, that the ablethe Climate Convention. This EU to agree

itsinternally mechanisms that will be used reallocatethe targetsto amongon

31 .the. . within. . European Uniondiscussion. . theFor comprehensive. negotiation seeprocessona
proposal, O.policy Bergesen, H.the C 0 Commitment:Implementing European joint eta2

Affairs, London.Royal Institute of InternationalThe1994,
of the International SymposiumProceedingsthe Climate Summit 95See Positions on -

EnvironmentTowards the Climate Summit, German NGO Forum100 Days on
Development.
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members, criteria for commitments, Being congregation ofcountry etc.on new a
countries with multiple interests, different development levels and with great

for of responsibilities themselves, the EU thepotential exchange setamong can
Convention. member in theexample all Parties the As Europeanto to a new

Union, Sweden be instrumental reiterating the position of the givingEU,can a
suggestions of how this be accomplished given below.it. Sometone to arenew can

for Swedish co-operation withVII Recommendations

Climateof thedeveloping countries in the implementation

Convention

which quite different fromfor security in the world todayThere agendaa new
being relatedproblems increasinglyof the cold period. Internationalthat toarewar

issues. The globality of the world’senvironmental and poverty economy,
ecological imply that theseinterdependence ofincreasing mobility and the systems

Environmental problems suchnational boundaries.constrainedproblems not toare
solved globalall countries and have beimply challengesclimate change to atto aas

migrationpollution andof natural climate change,level. The mayresources,overuse
North and South.which will affect bothlead international instabilityto

objectives of the Climatefor accomplishing theglobal action still essentialWhile

regionaltranslated into variousdirectives will have beConvention, general to
multilateraldeveloping countries throughchannelledrealities. Resources to

framework of theaid need follow theand other developmentdevelopment banks to
level throughthem into action the regionalagenda, translatingglobal climate at

loansfinanced throughrelevant Thus, projectsspecific projects in grantssectors. or

33 proposal,policyCO Commitment:Implementing the European jointRefer also to a2
London.of International Affairs,Royal Instituteal. 1994, TheH. O.Bergesen, et

efter Volym ochsvenska biståndet UNCED, 1Hållbart Bistånd detSee -
1994:132.Utrikesdepartementet, Ds
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from these institutions should only for local environmental impacts butaccount not
overlays35.foralso global

collaborationMore countries will improve their confidence with each otheramong
and demonstrate their willingness withcomply the compromises of theto toserve
Convention. financialFor developing countries, assistance decisive they toare
make major contributions the implementation of the Convention. Obviously, thisto
has be by political interest and commitment the national level.to met at
Development assistance should be used instrument buildingto supportas an a
society the principles ofaccording sustainability, justice and equality stated into as
international environmental such AGENDA 21 and the Climateagreements as
Convention. This assistance should the form of infrastructure provision,come

foreducation and training, and institutional building and insupport management

that relevant both development and climate change mitigation.toareas are

defined the Convention where large potential exists forMany have been underareas
collaboration developing table belowbetween industrialised and countries. The

for of Climate Conventionsummarises the commitments all signatories thecommon
stated in article position of industrialised and developing countries inTheas

briefly compared which helps highlight therelation each of these commitmentsto
information exists between industrialisedwhere, presently, most asymmetryareas

improveand developing countries. The last column indicates action that needed to
forward implementation ofthe dialogue between different Parties and in themove

the Following specific suggestions about howConvention. the table, tosummary
listed based the analysis that has been drawn in thisthe next stepspursue onare

document.

35 Bank and aimsbeing developed within the WorldThe of global overlays atconcept
will be initiallyfinanced by the Bank. Theidentifying the global effects of projects concept

applied in the and forestry sectors.energy
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COUNTRIES .‘—0I’ERATIONNEEDEDCLIMATECONVENTION INDUSTRIALISED DEVELOPING
COUNTRIESCOMMITMENTSarticle4-

1998 GEFwill hecountrieshaveprepared haveuntilMarchdevelopnationalinventoriesof I5l supportto now
preparationofnationalcommunications; theirnationalanthropogenicemissionsby national prepare

infomationhave few communications;qualityhasbeen communications;andremovalsbysinks though asources
situatiorwilltheIPCC aboutnationalconsideredgood,adjustments problemsapplyingcomparablemethodologyusing

capability forwhichhas be improve panneededorder improve methodologyIPCC to totoare
mitigation adaptaton,anddeveloping andcomparability adjustedsuitto

negotittcpreparednesscountriesbetter to
protocols

basisofcomprehensive collaboration sectoraldiscussingpossible formulationnational activefonnulate,implement onaare
policiesforthedevelopmentolof stilldependsuch introductionregional withand programs onmeasures asprograms placeand shouldnational andbetter takeconsultationsclimate carbonmitigate reportstaxes; measuresto aremeasures

internationalbass;knowledgeofpotentialgrowth;placewithbusinesstakingchange cross-onan
besectoralanal needhavereceivedcommuni largeNGO sectors tpressure somey;

improvedspecialattentionsuchforaction asenergy
forestryand

finding ofefiectiIelytechnologiestechnologiesstill need adoptdetainand theIII to to wayspromote cooperate newmany technologiestransferringoftenexpensivedisseminatedand which todiffusionof bewidelydevelopmentand to neware
ofdevelopingcountriesvill beacquireandadapt theircommercialised;goodpositionpracticesandtechnologies, to

forimportancespecificconditionsresearchandemissions finance utmostthat toprevent newprocesses pathsmodifyingdevelopmertshillthroughtechnologyallrelevant supportsectors
climatechangeandmitigatingpolicies;incentive costsare

behighbelievedto
knowledgeneededbecomemajorsinksbutindustrialisedcountriesthe focusandIV morepromote co-operate may

ofsinks.balanceabouttherolelear this curtailabatement thatemissionsconservationandenhancement amost mayon localbemadebetweeiandotherland hasagricultureratherthansinks toof andreservoirssinks uses;
ofglobaladvantagescontributed andthe debatehas to

conservationenhancingsinks;theroleofemphasise
develrpmentwillbeeasiercountriessinksdeveloping asas

andemplotakesplace
createdopportunitiesare

givenlittleattentionhasbeerofmajorinterestandadaptation toequippedadaptduepreparingfor betterV to toco-operate
andfarbe adaptationfinancial andtheimpactsofadaptation measuresSto cases, moremay, someresources mainthisremainscost-effectivethanmitigationtechnologieshandclimatechange at asa

fordevdopingpreoccupation
theyneedcountriessince

investigatetoresources
optionsadaptation

internationalcollaboraziondifferentrequiredfollowreviewtheirwillhavetakeclimatechange toVI to aare
discussionsaboutdifferentdevelopmentpath,anddevelopmentpracticesandintoconsiderations prepareaccount,to

pathsdevelopmentaccordingshillapproachesand nationalplansgraduallyfeasible, relevant tothe energy,extent
otherrelevantandprinciplesofsustainabilitysustainabletechnologies transportsocial,economicand tomore forwillbeadvantageouspoliciesand sectorsenvironmental systems

thoughdifferencesinboth,actions
makethisnationalinterests a

difficult forarea ;o-morev operation

supportingmajorresearchcountries behinddeveloping layconsiderableresearchbeingscientific,Vll co-operate
countriesdevelopinglackclimateresearchduedevelopedsocio-economic carried centrestechnicaland toout

theiressentialforimprovwellequippedofexpertiseandreviewofnationalcountries;researchanddatacollection
andparticipationreseannresearchmadewithand beingrelated climate centresreportsto system,

generalclimatedebatetheofdevelopingparticipationexchangeofrelevant
countriesinformation

participationwillNGObeingrole trainingplayedmajortraining NGOshaveeducation,VIII moreareco-operate programsa infonnationdisseminatedeveloping helpcarriedpublicdebateandrelated theandpublic out manytoawareness debateand andenhancepubliccountries;informationdisseminationclimatechange awareness
countries;developingclimatechangeparticipation
networksofinternationalwilldepend abilityaction toon

andorganisationsand researchissues localrelateclimate to
neededNGOsregionaldevelopment
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shouldSwedenClimate Convention,implementation of theof theFor the purpose
followingattention thespecialgive aspects:to

Strategic measures
thediscussions undermaintained in thequestion should beNorth-SouthThe
objectivemajorfrom thedeviateimportantConvention. WhileClimate not to

therelationship betweenmaintaining closeConvention,Climateof the a
ofpointessential from thedebatethe developmentdebate andenvironment

Linkagessocio-economic priorities.theircountries dueof developingview to
beprioritiesdevelopmentand theConventionpriorities of thebetween the can

transportation,sucheconomicmajoridentified ineasily sectors energy,as
directionthiscontributeassistanceDevelopmentagriculture.andforestry can

collaboration within closetheseco-ordination betweenprovidingby sectors

countries.beneficiary

countries should bedevelopingcommunications ofnationalpreparation ofThe
negotiationimproving theforimportanceThis ofgiven priority. utmost

andindustrialisedofcommunicationscountries. Theof developingposition more
communicationsnationalTheparticular relevance.ofcountriesgrowingfast-

situationof theirunderstandingbettercountries presentdevelopingwill give a
thequickerpolicies. Theand adaptationmitigationforand potential
movingoffor theavailable, the bettermadecommunications purposeare

supporting thesebewillGEFcommitments.of futurenegotiationsforward
begoingprobablythisperiod but tocoming three-year nottheactivities in

developingindustrialised andbetweenexperiencesExchangingsufficient.
improvecontributingalsowhilemethodologies toimprovewill helpcountries

countries..exchangeinformation among

international agreements.implementrequiredshould be tocountriesDeveloping
assumedalreadyoffulfilmentin thesupportedcountriesdevelopingIf are

internationaland other agreementsConventionClimateunder theresponsibilities
PrinciplesofConvention, the StatementDiversityBiologicalthesuch onas

sustainableofdirectionthewell inwill betheyAgendaand 21,Forests
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development and will be making positive towards climate changea move
mitigation without taking commitments.even new

The development agenda needs be reviewed. Onlyto smallenergy amounta very.
of the invested in research renewabletoresources energy goes energy
technologies. This also in industrialised countries wheretrue most money

nuclear and fossil fuel While efficiency input the fossil fi.lClsectors.on power
and security nuclear still important issues,sector industrialisedpower are

-countries have dedicate the renewable Alsoto to sector.more resources energy
the of capital invested in projects in developing countries smallamount energy

renewable technologies considered, the of large hydro-exceptare case
needs beMore done eliminate the barriers dissemination ofto to topower.

renewables, including implementation of incentive policies, capacity building,

institutional formation and support, etc.

Climate-related research has be enhanced in developing countries.to

Counteractingthe information that still exists between industrialisedasymmetry
and developing countries important opening alternatives forstepan new

variousnegotiation. therefore, that climate issues discussed innecessary are
fora, including private business and the general public. A participationstronger
of research institutions from developing countries will help build local capacity

national debates. Strengthening research in developingto support centres
countries and linking them the network of international will improveto centres
the dialogue between researchers from North and South. Research should be

done verify the best combination of mitigation and adaptation alternatives forto

developing countries. Developing countries should be encouraged developto
their policies and technologies relevant sectors.own

The internationalwork of organisations and development assistance should inbe.
line with objectivesthe of the Climate Convention. lndustrialised countries should

work influence the of multilateral development banks for loans andto programs
which should be in conformity with the objectives of Climatethegrants

Convention. Also the agenda of development assistance has be in line with theto
objectives of the Climate Convention. Therefore, projects in relevant sectors
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environmental demands.face of both local and globalshould be evaluated in

projects,of criteria for evaluating developmentrequires the designThis new
from theof particular interestThethose of large scale.especially sectorenergy

butobjectives,mitigation and developmentof both climate changeof viewpoint

importantand forestryalso sectors tomanagementsystems, wastetransport are
for concerted action.and allowin order dilutebe focused coststo

beclimate change haveadaptation tomitigation andfor toPolicies and measures
Policies suchinternational levels.national andtheand implementeddesigned at

conjunction withdiscussed inshould beandcarbon procurementtaxesas
environmental andabout linkingon—going debatecountries. Thedeveloping

countries wheredevelopingalso of relevancefor example,policies,labour to
protection.environmentalconjunction withtackled inbeunemployment has to

thatpoliciesand designingpricesenvironmental intorealIncorporating the costs
towardsimportantenvironment-friendly productionfoster stepsystems an

ofintroductionworld-wide. Thetake placethat hasdevelopmentsustainable to
andchoices of firmslocationmodify competition,environmental willtaxes

andwith gradualco-ordinated effortrequiringthusemployment patterns, a
ofadvantageslocationalworsening theavoidorderchanges inincremental to

and emissions.pollutionexportingandcountries,developing

Specific measures
fundsadditionalDirectingcreated.should beprojectsfor climateSwedish fundA

industrialisedofcommitmentthewill indicateclimate-related projectsfor
Convention.the Climatestated incountriesdevelopingtowardscountries as

nationalConvention,of themechanismfinancialofficialtheGEFAlthough
andformerthecomplementimportance toofwill be toinitiatives utmost as a

especiallyeasierprojectsBilateralassistance. todevelopment on apursueare
implementedlaunched forbeen activitiespilot phase hasthatsmall scale. Now a

of carboncreatedbethis tofund for taxesnational outjointly, canpurposea
South-Southincludingprojects,climateand otheractivitiesbilateral jointfinance

co-operation.
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The methodology for activities implemented jointly should be developed for

specific Probably all industrialisedsectors. countries will involved jointget
activities and in the development of methodology for their in theuse
implementation of their commitments. will be advantageous Swedento to

joint activities specific such andconcentrate sectors transporton as energy
which, besides being of major interest developing countries, lessto are
controversial forestry.than Extensive Swedish expertise available in both

thatNow implemented jointy have been definedactivitiessectors. toso as
include all of joint activities, will be useful consider also South-Southtypes to
co-operation mechanisms, well alternatives such activities.to supportas as

10. A systematic consultative between Annex and Non-Annex countriesprocess
should be started. number of key should be identifiedA theactors twoamong

and periodic consultations take place. The objective improvetogroups
information exchange, discuss issues of formajor relevance both andgroups,
define guidelines for further research. Countries could be chosen from different

continents according pre-determined criteria based andto typea on economy
size, natural endowments, development level and developmentpresentresource
potential. This idea in line with recommendations from Swedish forthe Report

Assistance36.Sustainable Development

11. criteria for enhancing the role of developing countries in the implementation of

Convention discussed unconditionally.the should be and analysed Developing

countries should be directly involved the methodological discussion of targets

and burden-sharing of the the political atmosphere stillprotocol. Even not
favourable for discussion developing countries, methodologicaltargets toa on
studies done help improve understanding about the implications ofbe tocan

of reduction alternative policies implementadoption and non-adoption targets, to
Parties.mitigation options, and alternative mechanisms for collaboration among

36See efter Volym ochHållbart Bistånd det svenska biståndet UNCED, 1-
1994:132.Utrikesdepartementet, Ds
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withbe reviewed conformregional development shouldNational and to12. programs
implyConvention. Developmentof Climatethe objectives the programs

substantial effects in ofhaveand interventions thatinvestments termscan
of futurewill be determinantfor example,Nationalemissions. energy programs,

anddepending thedeveloping countriesofemissions sourceson energy
developingcountries shouldindustrialisedtechnologies chosen. support

intotaking climate issuespreparing regional developmentincountries programs
climate changepolicies that contributeanddesigningconsideration; tomeasures
technologies;applying cleanadapting andchoosing,and adaptation;mitigation

developmentimplications ofindirectdirect andanalysingand onprograms
basis and could belong-termprovidedshould beSuchclimate. support on a

assistance.through developmentpartly done

climate debate hascountries in the todevelopingparticipation NGOs fromoi’13. The
attendneedcountriesfrom developingbe enhanced. NGOs support tomore
of climatedisseminationpublications forandinternational meetings, to prepare

informationofchannelsrecognised importanthave beeninformation. NGOs as
NGOsandindustrygeneral, but alsopublic inonly the government.totonot

discussed under thebeingpositionsissues andanalytical view of theprovide an
developingfromThough NGOsof ideas.work catalystsandConvention manyas
fromparticipation of NGOsfirst theattend the CoP,ablecountries towere

whole.negotiationthelimited instilldeveloping countries as aprocessvery
developing countries.fromNGOsshould enhanceSweden support to

remarksFinal

potential,changerelation climateremain instilluncertainties thatDespite the to no-
The actionof humansustainabilitythewill help systems.options guaranteeregret

comprehensiveConventionClimateof theobjectivesaccomplish theneeded to
world;of theof countriesalland commitmentinvolvementrequires theand

Convention haveClimateelaboration of theand furtherimplementationfar,So
Partiesof themultiple intereststheleast duearduousproved be tonotto process,an

andmitigationburden-sharing,methodologies,relatedissuesinvolved. Many to
participationactivedebate.climate Acentral theremainchoicesadaptation to more
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of developing countries in the implementation of the Convention remains majora
goal. complyingBy with their commitments under the Convention, industrialised

countries will take the lead in moving ahead in the implementation Byprocess.
fostering the scientific and political debate in close co-operation with developing

countries, they will contribute improve the understanding between theto two groups
and will help the latter be of each of the developingBy supportingpart step process.
countries in the fulfilment of commitments already agreed industrialisedupon,
countries will the political atmosphere for future.co-operation in theprepare more
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växt-ikoldioxidoch andraLitslappenom av
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ochNaturvårdsverketgorielegationeia
p pglobalaförutsättningarliregeringen analyse ochav

y klimatförändring.i för hotetstrategieri mötetatt om en

undertecknades dei RioKlimatkonventicinen

innehåller idag ingaKonventionenJaneiro 1992.

utsläpps-nödvändigapreciserade åtaganden om

stabilisera koncentrationenreduktioner för att av

olikadiskuterasatmosfären.växthusgaser i l rapporten

förhandlingarnavidarekommit imöjligheter att om

för utfor-åtaganden. Olika principerinternationella

diskuterasprotokoll till konventionenmandet ettav

praktiskavseende effektivitet, rättxrisa,med på genom

konsekvenser förförbarhet och Sverige.
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