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Sammanfattning 

Biodrivmedel är ett av de tydligaste exemplen på synergi mellan världshandel 

och klimatpolitik. Inom de pågående WTO-förhandlingarna har Brasilien har 
föreslagit att etanol ska tas upp som en av de miljövaror för vilka tullar 

gradvis ska avskaffas. Gradvis liberalisering av handel med biodrivmedel, 
som en jordbruks- eller industrivara, är i linje med WTO:s mål samtidigt som 
ökad användning av biodrivmedel är en verkningsfull åtgärd för att minska 

utsläppen av växthusgaser från trafiken – klimatpolitikens sorgebarn. För 
europeisk del är denna fråga av särskilt intresse, på grund av den 
gemensamma skyddstullen för import av etanol. 

 
Rapporten har kartlagt olika konsekvenser som en ökad sammanlänkning 

mellan internationella avtal om världshandel och klimatförändringar kan få 
för svensk politik för att öka användningen av biodrivmedel.  
 

Uppfattningarna varierar bland forskare och beslutsfattare om vilka effekter 
en ökad grad av interaktion mellan de handels- och klimatpolitiska områden 

skulle få. Även om det ännu inte uppstått någon formell konflikt mellan 
regelverken inom FN:s klimatkonvention och WTO finns det problem som kan 
hämma åtaganden och genomförande på sikt, t.ex. subventioner och tullar 

gällande biobränslen. Avsaknaden av tvist ger en indikation på att inget 
medlemsland ännu ansett att de klimatpolitiska styrmedlen försvårat 
gränsöverskridande handel nämnvärt eller skapat nya handelshinder för 

utländska företag 
 

De flesta bedömare är överens om att bestämmelserna i WTO:s olika avtal 
och klimatkonventionen och Kyotoprotokollet kan vara kompatibla med 
varandra. Det handlar om att utforma handlingsprogram och åtgärder på rätt 

sätt. 
 

Under det senaste decenniet har WTO:s avtal kommit att täcka ett allt vidare 
område och accelererat liberaliseringen av den gränsöverskridande handeln 
med varor och tjänster. Klimatavtalen har fokuserat på att minska eller i vart 

fall minska ökningstakten för utsläppen av växthusgaser, i första steget från 
de rika länderna. Avtalen pekar också ut en rad områden inom vilka staterna 
förväntas genomföra sådana åtgärder, t.ex. främja energieffektivisering och 

uthålligt jordbruk samt ökad användning av nya och förnyelsebara 
energikällor.  

 
Några områden för vilka förhållandet mellan regelsystemen bedöms vara mer 
problematiska är:  

 Frågan om produktionsprocesser och produktionsmetoder som 
exempelvis försvårar användandet av kriterier för val av klimatvänliga 
alternativ i offentlig upphandling,  

 Exportsubventioner som aldrig är tillåtna,  
 Obligatoriska standarder och certifieringssystem: statlig inblandning 

och förtäckta handelshinder. 
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Det finns också en osäkerhet, eftersom inga formella tvister ännu har gällt 
några av de klimatpolitiska styrmedel som utvecklats och just tagits i drift, 

men tidigare tillämpningar i liknande fall anses ge ett ganska gott underlag 
för bedömning. Utifrån en sådan bedömning anses exempelvis den modell 

med garanterat pris för elektricitet framställd av förnybara råvaror som 
används i Tyskland och det system med gröna drivmedelscertifikat som 
håller på att utvecklas i Storbritannien vara kompatibla med WTO:s regler. 

 
I framtiden väntas klimatregionen såväl skärpas inom utsläppsområdet som 

vidgas till att innefatta andra områden, såsom anpassning och koppling till 
utvecklingsmål. Detta kommer sannolikt att öka risken för effekter på 
internationell handel. Inom handelsregimen är det inte osannolikt att 

förhandlingarna inom jordbruksavtalet (och GATT) kommer att påbörja en 
liberalisering av handel med produkter för framställning av biobränslen 
och/eller med de färdiga bränslena. Detta skapar ett tryck på att minska 

eller avskaffa EU:s skyddstull för etanol. Det skapar också nya möjligheter 
för den svenska miljöteknikindustrin och för svenska lantbruksföretag 

genom att snabbt kunna dra nytta av den förändrade 
marknadsförutsättningarna. Biodrivmedel är ett tydligt exempel på en 
potentiell synergi mellan handel och klimat, eftersom handel i dagsläget är 

mycket liten. 
 

Viktiga områden i den närmaste framtiden kan vara:  
 Stöd för införande av miljöteknik (lika för alla företag mm) 
 Subventioner till odling av biogrödor (påverkar det 

produktionsvolymen?) 
 Bristande harmonisering, dvs. länder inför olika typer av åtgärder och 

på skild sätt, vilket ökar risken för ojämlika konkurrensförhållanden. 

 
Rapporten diskuterar fyra sätt att främja användningen av biobränslen:  

 skärpning av befintlig bränsle- och fordonsbeskattning 
 gröna drivmedelscertifikat 
 bilar som kan drivas med alternativa drivmedel som standard 

 transportsektorn med i handel med utsläppsrätter.  
 
Samtliga system är eller kan göras kompatibla med WTO:s regelsystem (t.ex. 

genom att fler tillverkare tillhandahåller bilar som kan drivas med 
biobränslen) och skulle därför gå att använda. De får dock olika effekter för 

markandens aktörer. 
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Förkortningar 
 

BTA Border Tax Adjustments, dvs. utjämningstullar eller 
gränsskattejusteringar. 

CDM Clean Development Mechanism eller mekanismen för ren 
utveckling.  

CITES Konventionen om internationell handel med utrotningshotade 

arter även kallad Washingtonkonventionen. 
CTE Committee on Trade and Environment eller WTO:s kommitté för 

handel och miljö. 
CTESS Särskild session för WTO:s kommitté för handel och miljö. 
GATS General Agreement on Trade in Services eller allmänna avtalet om 

tjänstehandel. 
FoU Forskning och utveckling 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade eller allmänna tull- och 

handelsavtalet. 
GEF Global Environment Facility eller Globala miljöfonden som 

förvaltas av UNDP, UNEP och Världsbanken. 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change eller FN:s 

mellanstatliga klimatpanel, ett forskningsorgan etablerat av UNEP 

och FN:s meteorologiska organisation. 
JI Joint Implementation eller gemensamt genomförande. 

MEA Multilateral Environmental Agreements eller multilaterala 
miljöavtal. 

MGN WTO:s princip om mest gynnad nation. 

NAMA Non-Agricultural Market Access eller WTO-förhandlingar om 
marknadstillträde för produkter som inte är jordbruksprodukter. 

PPM Production processes and methods eller produktionsprocesser och 

produktionsmetoder. 
PPP Polluter Pays Principle eller principen om att förorenaren betalar.  

SCM WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder. 
SDT Special and Differentiated Treatment eller principen om särskild 

och differentierad behandling.  

STO Specific Trade Obligations eller specifika handelsåtgärder eller 
handelsåtaganden. 

TBT Technical Boundaries to Trade eller WTO:s avtal om tekniska 

handelshinder. 
TRIPS Tradeable Aspects of the Rights to Intellectual Property eller 

WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrättigheter. 

WTO World Trade Organization eller Världshandelsorganisationen. 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development eller FN:s 
konferens för handel och utveckling. 

UNDP United Nations Development Program eller FN:s 
utvecklingsprogram. 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change eller 

FN:s ramkonvention om klimatförändringar, klimatkonventionen. 
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1. Inledning 

Klimatpolitik och handelspolitik är tätt sammanlänkade. Detta har allt mer 

uppmärksammats under senare år. Världshandelns effekter på miljön har 
länge debatterats. Å ena sidan kommer kritik om att ökad handel förvärrar 

problem som utsläpp av växthusgaser. Å andra sidan framhålls att när 
marknaden växer ökar innovationstakten, vilket gynnar miljövänlig teknik 
och stärker förmågan att betala för åtgärder som minskar miljöpåverkan. 

Idag finns det en oro att reglerna för internationell handel begränsar vilka 
styrmedel som står till buds för länder för att minska växthusgasutsläppen 
men också att dessa regler genom sin förutsägbarhet minskar osäkerheten.  

Denna rapport behandlar hur handelspolitik och klimatpolitik kan komma i 
konflikt, men också stödja varandra. Vi har valt att fokusera analysen på 

exemplet biodrivmedel, eftersom EU har som mål att öka användningen av 
biobränslen och förnybar energi, vilket sannolikt kommer att leda till en ökad 
handel med bioenergiprodukter och -råvaror. Handel med energiprodukter 

och –råvaror har ännu inte varit en central fråga för 
Världshandelsorganisationen, WTO, eftersom handelshindren främst har rört 

export inte import och att de stora energiexporterande länderna blivit 
medlemmar relativt nyligen (Selivanova 2007). Även om produktionen av 
biobränslen, såsom etanol och biodiesel, ökat kraftigt de senaste åren (fig 1.1 

och 1.2), är den internationella handeln med dem ännu mycket blygsam.  
 

Fig. 1.1. Världsproduktionen av etanol (*2007 beräknad)  Fig. 1.2. Världsproduktionen av biodiesel (*2007 beräknad) 

 

Merparten av biobränslena efterfrågas i de utvecklade ekonomierna i USA, 
EU och Japan samt i de snabbt industrialiserande länderna Indien och Kina. 

Den största potentialen för att odla grödorna finns i de tropiska länderna i 
Sydamerika, Afrika söder om Sahara, Ostasien och Östeuropa (Hoogwijk et al 
2003). Detta pekar mot en ökad handel med biobränslen i framtiden. 

Rapporten går igenom styrmedel som används för ökad användning av 
biodrivmedel idag samt styrmedel som används eller planeras i andra länder. 
Kombinationen av tullskydd, jordbruksstöd, stöd till teknisk utveckling, 

miljöbilspremier och lagar som reglerar tillgänglighet för biodrivmedel samt 
klimatpolitiska styrmedel som gröna drivmedelscertifikat, handel med 

utsläppsrätter kvotsystem medger många skärningar med WTO:s 
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regelsystem. I rapportens diskussionsdel är det en slagsida mot etanol, då 
etanol för tillfället är det vanligaste biodrivmedlet i Sverige. 

Sverige är ett litet land med uttalad ambition att driva på internationella 
klimatpolitiska åtgärder. Det förs en politisk debatt kring på vilket sätt som 

Sverige bör gå före. Ambitionen visar sig t.ex. genom de strategier som 
föreslås i kommissionens mot oljeberoende (Oljekommissionens) rapport. 

Det har allt mer uppmärksammats att biodrivsmedelspolitiken kan komma i 

konflikt med andra politiska mål inom miljö, matsäkerhet, handel och 
utveckling. Å andra sidan hävdas att biodrivsmedelspolitiken kan stödja 

dessa mål genom att exempelvis ökande livsmedelspriser kan gynna 
utvecklingsländer där jordbruket är centralt för ekonomin. Sverige är ett av 
de länder inom EU som byggt upp den största kapaciteten att producera 

etanol av jordbruksprodukter. Etanol är alltså varit det förnyelsebara 
drivmedel som för närvarande ersätter mest fossila drivmedel. Eftersom 
etanolen framställs från jordbruksråvaror har det också varit möjligt att 

använda redan befintliga stöd för att lösa ett nytt problem; trafikens 
klimatpåverkan minskar samtidigt som lönsamheten ökar inom jord- och 

skogsbruket med positiva effekter för regional och landbygdsutveckling.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Rapportens syfte är att kartlägga vilka konsekvenser en ökad 

sammanlänkning mellan internationella avtal om världshandel och 
klimatförändringar kan få för svensk politik för att öka användningen av 
biodrivmedel. Rapporten behandlar tre frågeställningar:  

1. Vilka är dagens största konflikt- och förstärkningspunkter mellan avtal 
som reglerar världshandel och klimatförändringar? 

2. Vilka potentiella framtida konflikt- och förstärkningspunkter 

framträder i pågående förhandlingar (t.o.m. 2007)? 

3. Vad innebär dagens och framtida konflikt- och förstärkningspunkter 

för Sveriges förutsättningar att styra mot ökad användning av 
biodrivmedel? 

Huvudmålet med studien är att diskutera frågeställning tre. För att kunna 

göra det behövs kartläggningarna om dagens och framtidens konflikter och 
förstärkningspunkter mellan avtal som reglerar världshandel och 

klimatförändringar. Denna rapport handlar om frågor där regelverken kan 
komma i konflikt eller verka ömsesidigt stödjande inom 
biodrivmedelsområdet. Den behandlar inte de samhällsekonomiska 

effekterna av ökad användning av biodrivmedel, utan diskuterar om och i så 
fall hur olika styrmedel kan göras kompatibla med WTO:s regelsystem. 
Rapporten bedömer inte huruvida ett mål om ökad användning av 

biodrivmedel är önskvärt eller om nuvarande styrmedel som inverkar på 
användningen av biodrivmedel är ändamålsenliga. Rapporten analyserar 

heller inte hur starka de olika styrmedlen behöver vara. 
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1.2. Länkningar mellan världshandels- och klimatpolitik 

Rapporten fokuserar på sammanlänkningar som påverkar uttalade politiska 

målsättningar. Självfallet finns det även andra länkningar med avseende på 
konsekvenser för naturmiljön, socioekonomiska förhållanden, institutioners 
koordinering eller icke uttalade politiska strategier. Dessa är dock inte i 

fokus i denna rapport. För att analysera beröringspunkter mellan 
politikområdena används begreppen länkningar, synergier och konflikt- och 

förstärkningspunkter. Länkningar beskriver politikområden där 
verksamheter inom ett av dessa områden berör mandat, mål eller 
implementering av det andra politikområdet. Synergier betecknar effekterna 

av länkningen – det mervärde eller mereffekt, som uppstår när två områden 
möts. Effekterna av synergi kan vara neutrala, positiva eller negativa 

beroende på vilket mål man har. Synergins verkningar beskrivs därför 
antingen som neutrala eller i termerna konflikt- eller förstärkningseffekter. 
Eftersom rapporten diskuterar länkningar mellan klimatkonventionen och 
WTO är det utifrån dessa organisationers mål värderingen görs samt utifrån 
det politiska målet att öka användningen av biodrivmedel. 

Exempel på frågor som kopplar samman världshandel och klimat är tekniska 
regler och standarder, miljömärkning av produkter och åtgärder för att öka 
produktion av biodrivmedel. Meningarna skiljer sig om en ökade 

sammanlänkningen mellan handel och klimat är av godo eller ondo. De som 
förespråkar att politikområdena bör hållas isär betonar risken att 

handelsreglerna annars kommer att ges företräde och därmed sänka ribban 
för klimatavtal eller försvåra dess genomförande. En annan invändning är att 
ju fler avtal som behöver koordineras, desto mer komplexa och 

svårförhandlade blir de, dvs. det kan ta längre tid att nå fram till ett avtal och 
det kan begränsa vad man kan komma överens om. 

En mer omfattande sammanlänkning kan också innebära nya möjligheter för 

både utrikeshandels- och klimatpolitik. De som förespråkar ökad samverkan 
menar att detta annars ändå kommer att ske outtalat och att det därför är 

bättre att förtydliga hur regelsystemen ska uttolkas. Ytterligare ett argument 
för att bättre koordinera politikområdena är klimatfrågans 
sektorsövergripande karaktär och den starka kopplingen mellan utsläpp av 

växthusgaser och ekonomisk utveckling. Klimatfrågan kan alltså inte 
behandlas som enbart en miljöfråga utan som en fråga om hållbar 

utveckling.  
 
Både de multilaterala handelavtalens och miljöavtalens omfattning har 

vidgats sedan mitten av 1980-talet; därigenom har sannolikheten för 
konflikt- och förstärkningspunkter ökat (t.ex. Brewer 2003, Linnér 2006). 
Under den senast avslutade handelsrundan1 träffades överenskommelser om 

nya områden såsom handelsrelaterade aspekter av intellektuella rättigheter. 
Under Doha-rundan berör flera förhandlingsmandat miljöfrågor. Det 

övergripande målet för dessa förhandlingar är att avtal som reglerar 
världshandel och miljösamarbete ska vara ömsesidigt stödjande (WTO 2001). 

� 
1
 Den så kallade Uruguayrundan som tog sju och ett halvt år att slutföra – dubbelt så lång tid som planerat – som 

pågick från 1986 till 1994 
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Det finns för närvarande flera hundra multilaterala miljöavtal som reglerar 
alltifrån specifika frågor till ramavtal som klimatkonventionen. Flera 

miljöavtal innehåller åtgärder som begränsar handel av vissa varor, t.ex. 
konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter, CITES. 

Ingen formell konflikt mellan handels- och miljöavtalen har hittills uppstått. 
Men det kan uppstå problem när parterna ska uppfylla sina åtaganden 
under respektive avtal och dessutom kan möjligheten att komma överens om 

miljöåtaganden hämmas av handelsreglernas blotta existens (t.ex. Conca 
2000). Konflikter mellan världshandels- och klimatpolitik skulle exempelvis 

kunna röra subventioner för och tullar på biodrivmedel2 eller alltför frikostig 
tilldelning av utsläppsrättigheter. Samtidigt kan regelsystemen förstärka 
varandra. Ministerdeklarationen från Doha underströk vikten av att uppnå 

en fördelaktig samstämmighet mellan handels- och miljöavtal. Den 
ambitionen har upprepats i senare ministerdeklarationer (WTO 2001, WTO 
2005) och understryker att det ena regelsystemet inte kan existera utan det 

andra och att de båda systemen därför måste förhålla sig till varandra. 
Uppfattningen om hur kompatibla handels- och miljöavtalen är varierar från 

tillfredsställande till att den kräver mer omfattande insatser för att samordna 
regelsystemen. Sådana insatser handlar t.ex. om fleråriga undantag från 
GATT:s regler för miljöåtgärder eller att differentiera handelsåtgärder 

beroende på om de föreskrivs i ett visst miljöavtal, så kallade specifika 
handelsåtgärder, STO3 (WTO CTE 2002a). 

1.3. Disposition 
Kapitel två och tre beskriver centrala principer inom världshandels- och 
klimatregimerna samt utvecklingstrender som rör miljöfrågor inom Doha-
rundan och nyckelelement i den pågående diskussionen om framtida 

klimatöverenskommelser. I kapitel fyra sammanfattas forskningsläget om 
länkningar mellan världshandels- och klimatpolitik och tänkbara följder av 

pågående förhandlingar inom de båda regimerna diskuteras. I kapitel fem 
beskrivs dagens situation för biodrivmedel och erfarenheter av att använda 
olika klimatpolitiska styrmedel för ökad användning av biodrivmedel. I 

kapitel sex analyseras fyra grupper av styrmedel för ökad användning av 
biodrivmedel i förhållande till WTO:s regelverk. Ett avslutande kapitel 

presenterar slutsatser om dagens och framtidens konflikter och 
förstärkningspunkter samt styrmedel för ökad användning av biodrivmedel. 

� 
2
 Biodrivmedel definieras av IPCC som bränsle som produceras från biomassa. 

3
 En av skiljelinjerna i den diskussion som förs inom WTO handlar om en svävare tolkning som bara inkluderar 

åtgärder i begreppet ”obligations” och en vidare som förespråkar åtaganden. I rapporten används begreppet 

specifika handelsåtgärder eftersom det är den gängse termen som används av Kommerskollegium. 
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2. Världshandelsregimen 

Världshandelsorganisationen, WTO, omfattar 151 medlemsländer vars andel 

av världshandeln med råge överstiger 90 %. WTO har funnits sedan 1995 och 
dess uppgift är att underlätta handel mellan medlemsstaterna. En grundbult 

för handelsförhandlingarna är att de drivs av medlemsländerna. WTO är en 
medlemsbaserad organisation vars viktigaste funktioner är att:  

 administrera handelsavtal,  

 vara ett forum för och att hantera handelstvister,  

 övervaka nationell handelspolitik,  

 bistå utvecklingsländer med teknisk assistans och utbildning samt  

 samarbeta med andra multilaterala organisationer (WTO 2003). 

WTO:s målsättningsparagraf stipulerar att världshandelssystemet ska bidra 

till ”ett optimalt utnyttjande av världens resurser i enlighet med målet om en 
hållbar utveckling, i syfte att både skydda och bevara miljön … på sätt som 

är förenligt med medlemmarnas respektive behov och intressen på skilda 
nivåer av ekonomisk utveckling” (WTO 1994). WTO beskrivs ofta som en 
regelstyrd eller regelbaserad organisation, med vilket man menar att det 

finns ett antal centrala principer vilka genomsyrar handelsavtalen. Det 
handlar alltså om en uppsättning regler som syftar till likvärdig konkurrens 

mellan företag i medlemsländerna i betydelsen transparent, öppen och icke 
snedvriden. WTO är också en av de starkare multilaterala regimerna i och 
med ett relativt väl fungerande tvistlösningssytem. 

2.1. De viktigaste handelsavtalen och centrala principer 
Världshandelssystemet har vidgats från att behandla tullar på varor till att 
även omfatta åtgärder mot dumpning och icke-tariffära handelshinder såsom 

märkning och standarder, motåtgärder och offentlig upphandling. De avtal 
som tydligast länkar till klimatregimen är: 

Allmänna tull- och handelsavtalet eller varuhandelsavtalet, GATT, innehåller 

principerna om mest gynnad nation och likabehandling mellan varor som 
tillverkats i det egna landet eller utomlands och regler för tullar, avgifter och 

import- och exportregler samt att varor som reglerats inte får beläggas med 
högre tullar än som överenskommits. 

Allmänna avtalet om tjänstehandel, GATS innehåller avtal om förflyttning av 

personer, finansiella tjänster och telekommunikation. Avtalet innehåller 
generell del och en flexibel del. I den flexibla delen får staterna själva 

bestämma I vilken takt de vill öppna sina tjänstenäringar för utländsk 
konkurrens. När väl överenskommelsen är gjord så är den oåterkallelig 

WTO:s avtal som rör varuhandel innefattar även specifika sektorer med 

betydelse för klimatpolitik såsom avtalet om jordbruk4 och områden, t.ex. 
avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder5, avtalet om 

� 
4
 På engelska Agricultural Agreement, AoA. 

5
 På engelska Sanitary and phytosanitary measures, SPS. 



 

 12 

tekniska handelshinder, avtalet om subventioner och motåtgärder och avtalet 
om handelsrelaterade investeringsåtgärder. 

Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning, DSU innehåller 
regler för hur tvister löses inom WTO. Systemet, gäller för samtliga 

multilaterala handelsavtal (GATT, GATS, TRIPS) och avtalet om offentlig 
upphandling. 

WTO administrerar dessutom andra avtal som kan ha betydelse för 
klimatpolitisken såsom avtalet om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter samt plurilaterala avtal om handel med civila flygplan6 och 

om offentlig upphandling7
. 

Den mest centrala principen inom WTO handlar om icke-diskriminering, dvs. 

att statliga ingrepp inte ska leda till att vissa företag gynnas på andras 
bekostnad. Principen om icke-diskriminering består av två delar: (1) Mest 
Gynnad Nation8 och (2) Nationell likabehandling9. Principen stipulerar att om 

ett land ger ett annat en lägre tull på en vara, så ska detta gälla för alla 
andra medlemsländer; tullar ska inte användas för att gynna vissa länder. 

Det finns undantag, t.ex. att sluta frihandelsavtal och avtal om marknads-
tillträde för produkter från utvecklingsländer. Principen om nationell 
likabehandling innebär att produkter som tillverkas inhemskt ska behandlas 

på samma sätt som utländska efter att de fått tillträde till marknaden. 

Proportionalitet10 innebär att åtgärder som vidtas och regler som förhandlas 

fram inte ska begränsa världshandeln mer än nödvändigt. Principen är av 
särskilt intresse för miljöavtal, eftersom den innebär en avvägning mellan 
mål, åtgärd och effekt. Finns det medel att nå ett mål, vilka påverkar 

världshandeln i lägre grad, ska dessa väljas. En princip handlar om 
förutsägbarhet. Genom att parterna sluter bindande avtal om tariffer och 

marknadstillträde garanteras aktörerna skydd från godtyckligt skiftande 
åtaganden. När tullarna väl har bundits kan man bara höja dem efter nya 
förhandlingar. Särskild och differentierad behandling, SDT, är ett 

samlingsnamn för bestämmelser som ger utvecklingsländer speciella 
rättigheter och utvecklade länder skyldighet och möjlighet att gynna handel 

med utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna. 
Utvecklade länder ska påskynda processen att öppna sina marknader för 
produkter tillverkade i utvecklingsländerna genom att ge unilaterala 

preferenser till dessa varor. 

2.1.1. Allmänna undantag 
I GATT finns den allmänna undantagsparagrafen (art XX) som är central för 

miljöfrågor. Den slår fast att ingen bestämmelse i avtalet skall ”tolkas såsom 
utgörande hinder för avtalsslutande part att antaga eller genomföra åtgärder” 

� 
6
 På engelska Civil Aircraft Agreement, CAA. 

7
 På engelska Government Procurement Agreement, GPA. 

8
 Principen om mest gynnad nation, MGN, är oerhört central och finns med i samtliga tre avtal som styr 

världshandeln: GATT (art I), GATS (art II) och TRIPS (art IV) om än i något olika utformning. 
9
 Principen om likabehandling återfinns i: GATT (art III), GATS (art XVII) och TRIPS (art III). 

10
 Proportionalitetsprincipen återfinns i GATT (art XX), TBT (art II.II) och SPS (art II.II). 
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som är ”nödvändiga för att skydda människors, djurs, eller växters liv och 
hälsa (paragraf b) eller som avser ”att bevara uttömliga naturtillgångar, om 

sådana genomföres i samband med begränsningar av inhemsk produktion 
eller konsumtion” (paragraf g).11 

Undantagsparagrafen har uttolkats av flera paneler och överprövningsorgan. 
Tvister har givit vid handen att paragraf (b) exempelvis är tillämplig för 
handel med cigaretter12, delfiners liv och hälsa13 och hushållning med 

bensin14. Paragraf (b) gäller inte för alla åtgärder utan innehåller ett 
nödvändighetskrav, som syftar till att identifiera den åtgärd som uppnår 

miljömålet och samtidigt ger minsta möjliga påverkan på internationell 
handel. Paragraf (g) har ansetts tillämpbar för beståndet av tonfisk15, ren 
luft16 och havssköldpaddor17. Om den uttömliga naturtillgången finns i ett 

miljöavtal, t.ex. på listan över arter för vilka CITES-konventionen är 
tillämplig, stärks möjligheten att den anses tillämplig. För att paragraf (g) ska 
vara tillämplig måste medlemslandet kunna visa att det infört inhemska 

åtgärder först men att de inte varit tillräckliga. Detta gäller även åtgärder 
som förhandlas fram under klimatkonventionen. 

För att undantagsparagrafen ska vara tillämplig måste även villkoren i 
inledningen till artikel XX vara uppfyllda, vilken behandlar olika 
målsättningar med att upprätta WTO. Åtgärden får inte bedömas vara en 

godtycklig diskriminering, orättfärdig diskriminering eller en förtäckt 
inskränkning av internationell handel (Kommerskollegium 1999). Godtycklig 

diskriminering handlar om hur medlemslandet infört den aktuella åtgärden. 
Det är viktigt att landet som inför importrestriktioner visar flexibilitet i hur 
man handlägger beslut om certifiering eller rätt att exportera till landet. 

Bristande öppenhet, t.ex. om offentliggörande, möjlighet att bli hörd, och 
motivering till avslag, anses också bidra till godtycklighet. Orättfärdig 

diskriminering bedöms utifrån om landet ansträngt sig för att förhandla fram 
en lösning i frågan och hur preskriptiv åtgärden är. Medlemslandet måste ha 
förhandlat innan åtgärden trädde i kraft.18 Förhandlingarna ska helst ske i 

ett multilateralt forum som inkluderar alla andra medlemmar, Preskriptiv 
innebär att parterna inte får kräva att exporterande länder inför i princip 
samma policyprogram som de själva utan att de måste ta hänsyn till 

ländernas olika förutsättningar. Det måste också finnas en rimlig koppling 
mellan åtgärden och policyprogrammet. Medlemslandet som inför 

restriktionen måste också visa att det ansträngt sig för att ge andra 
medlemsländer rimlig och likartad tid för att fasa in åtgärden och anstränga 
sig att överföra tekniken till dessa medlemsländer. Förtäckt inskränkning av 

internationell handel bedöms utifrån (WTO 2004): offentlighetstestet, dvs. att 

� 
11

 General Agreement on Tariffs in Trade (art XX). 
12

 Cigarettvisten (Thailand – Cigarettes). 
13

 Andra tonfiskstvisten (US – Tuna (EEC)). 
14

 Bensintvisten (US – Gasoline). 
15

 Första tonfisktvisten (US – Canadian Tuna). 
16

 Bensintvisten (US-Gasoline). 
17

 Räktvisten (US-Shrimp). 
18

 Praxis att unilaterala lösningar på miljöproblem ska stå tillbaka till förmån för multilaterala uttryck bland annat 

i princip 12 i Rio deklarationen och i paragraf 2.22 i Agenda 21. 
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åtgärden har tillkännagivits i god tid och grundas på objektiva kriterier, en 
avvägning om åtgärden har tillämpats godtyckligt och orättfärdigt, samt en 

undersökning av åtgärdens utformning, arkitektur och struktur som 
avslöjas. 

Undantagsparagrafer finns inte bara för handel med varor utan också för 
handel med tjänster, intellektuella aspekter av immaterialrätt, sanitära och 
fytosanitära åtgärder samt i jordbruksavtalet. I GATS artikel XIV paragraf (b) 

och i TRIPS artikel 2.2 gäller undantagen även nationell säkerhet, skydd för 
miljön och för att förhindra vilseledande tillämpning19. I SCM-avtalet finns en 

särskild kategori subventioner där medlemsländerna gemensamt bestämt att 
handelsreglerna inte ska vara tillämpliga, t.ex. engångsåtgärder för 
anpassning till ny miljölagstiftning (8.2.c). Jordbruksavtalet särskiljer mellan 

olika kategorier av stöd och åtgärder där så kallade gröna stöd, dvs. åtgärder 
som bara har ringa inverkan på handel, utgör undantag. 

2.2. WTO och multilaterala miljöavtal 
Miljöfrågan inträdde på dåvarande GATT:s agenda under förberedelserna 
inför Stockholmskonferensen 1972. I en rapport konstaterades att det fanns 
en risk att regler för miljöskydd användes för att skydda inhemsk industri. I 

samband med detta bildades en arbetsgrupp för miljöregler och internationell 
handel20. År 1991 skapades ett forum för diskussion om handel och miljö 

inför Rio-konferensen. Forumet undersökte bl.a. hur miljöåtgärder såsom 
miljömärkning, påverkade internationell handel och det rättsliga förhållandet 
mellan handelsavtal och handelsåtgärder stipulerade i miljöavtal (WTO 

2004). 

Samma år aktualiserade den första tonfiskstvisten förhållandet mellan 
handelsregler och miljöskydd. I slutet av Uruguay-rundan antogs 

ministerdeklarationen om handel och miljö och kommitté för handel och 
miljö, CTE bildades. Den gavs ett brett mandat i syfte att bidra till målet om 

en hållbar utveckling och analysera tänkbara regler för att åstadkomma 
detta. Diskussionerna inom CTE har handlat om: förhållandet mellan 
handelsöverenskommelser och -regler och handelsrelaterade åtgärder som 

vidtagits inom ramen för att uppfylla åtaganden i MEA (Adbel Motaal 2001), 
miljömärkning (Abdel Motaal 1999), om handelsreglers tillämplighet på PPM 

(Charnovitz 2002), försiktighetsprincipen och riskbedömningar baserade på 
vetenskapliga bevis (Bohanes 2002), miljökonsekvenserna av vissa 
subventioner (Stokke och Coffey 2006), etc. 

Ett exempel från diskussionerna i CTE rör regler för miljömärkning baserad 
på produktens egenskaper, förpackning och avfallshantering. Sådana detaljer 
bestäms till stor del av miljöfaktorer i respektive länder. Därför kan 

handelsutbytet mellan länder påverkas om skillnaderna mellan länderna blir 
alltför stora. CTE fastslår att väl utformade miljömärkningssystem kan vara 

effektiva styrmedel inom miljöpolitiken, men det finns också en oro för hur 
märkningar påverkar handel med varor och tjänster. En viktig utgångspunkt 

� 
19

 Vår översättning av engelskans “deceptive practices”. 
20

 Group on Environmental Measures and International Trade, EMIT. 
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är att de ska förberedas, antas och tillämpas på ett öppet sätt och att 

kriterierna ska vara objektiva. Detta inkluderar att ge utländska intressenter 

möjlighet att ta del av förberedelsearbetet. CTE har alltså varit lyckosamt för 
att erkänna miljöavtalens legitima roll för att uppnå miljömål och att såväl 

handels- som miljöregler ska utformas och genomföras så att de är 
ömsesidigt stödjande (Palmer et al 2006). Diskussionerna i kommittén har 
dock varit generella och inte lett fram till konkreta rekommendationer; något 

som inte ökat klarheten om hur ett MEA och handelsavtal ska tolkas om en 
tvist skulle uppstå. 

Sambandet mellan regimer är en aktuell fråga. Inom WTO pågår flera 
processer som syftar till att öka koherensen mellan olika multilaterala avtal. 
Såväl TBT- som SPS-avtalen innehåller referenser till internationella 

standarder som utvecklats av kompetenta internationella organisationer 
utanför världshandelsregimen såsom Internationella standardiserings-
organisationen, ISO. Om en åtgärd baseras på en internationell standard 

framtagen inom en kompetent internationell organisation anses den 
överensstämma med TBT- och SPS-avtalen. Ännu har inget MEA erkänts 

som internationell standard under dessa avtal (Palmer et al 2006). 

2.3. Utvecklingstrender inom handelsregimen: nya skärningspunkter 
Doha-deklarationen etablerade ett program med 21 förhandlingspunkter som 

skulle ha förhandlats fram inom ramen för en bred överenskommelse. 
Rundan skulle ha slutförts i januari 2005 och är alltså försenad. Åsikterna 
går isär om och när den kommer att slutföras.21. Det finns skiljelinjer om hur 

rundans innehåll bör tolkas, t.ex. om investeringar, offentlig upphandling, 
underlättande av handel och konkurrenspolitik och avreglering av handel 
med jordbruksprodukter (Wilkinson och Lee 2007).22 Förhandlingarna har 

kretsat kring jordbruk och marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter 
medan förhandlingarna om andra mandat har berott av hur dessa 

diskussioner fallit ut (Winham 2007). Det finns de som menar att Doha-
rundans mål, vilka innefattar fattigdomsbekämpning, har blivit bredare än 
vad dess mekanism – handelsförhandlingar - kan väntas uppfylla. 

Handelsagendan kan alltså ha blivit alltför bred och komplex. Dessa kritiker 
föreslår att WTO:s mandat inte får bli bredare än idag utan snarare snävare. 

Andra menar att WTO måste bli bättre på att ta hänsyn till andra aspekter 
som miljö och hälsa (Wilkinson och Lee 2007). 

I Doharundan blev miljöfrågorna för första gången en permanent fråga inom 

WTO. Artikel 6 slog fast att handel och miljö måste vara ömsesidigt stödjande 
(WTO 2001). Från miljösidan underströks detta genom att FN:s världsmöte 
om hållbar utveckling 2002 framhöll att målen för hållbar utveckling och 

WTO:s mål i Doharundan var ömsesidiga och i handlingsplanen uppmanades 
regeringarna att stödja arbetet (WSSD 2002). Målsättningen har ofta 

uttolkats som att det handlar om att hitta åtgärder som samtidigt leder till 
gynnsamma effekter för handel, utveckling och miljö. Detta kallas ofta för 
� 
21

 Ingen handelsrunda har runnit ut i sanden. Snarare är det en bekant taktik för att få parterna tillbaks till 

förhandlingsbordet. WTO:s generalsekreterare, Pascal Lamy, har på senare tid betonat vikten av att den slutförs. 
22

 Mandaten om investeringar, offentlig upphandling och underlättande av handel och konkurrenspolitik har lyfts 

ut från Doha-förhandlingarna. 
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„win–win–win‟, alltså det som vi betecknar som positiva synergieffekter. Doha-
förhandlingarna ska heller inte leda till att begränsa de rättigheter som 

tillkommer en WTO-medlem som inte är en part i aktuellt miljöavtal. I Doha-
deklarationen är det främst paragraferna 31 och 32 som handlar om handel 

och miljö och förhandlingarna sköts inom WTO CTE (WTO 2001). Mandatet 
under paragraf 31 rymmer: 

1. Förhållandet mellan nuvarande handelsregler och STOs i MEA:s. Mandatet 

begränsas till hur tillämpliga handelsreglerna är för WTO:s medlemsländer 
som också är parter till det aktuella miljöavtalet.  

2. Regler för regelbundet informationsutbyte mellan MEA-sekretariat och 
WTO-kommittéer samt kriterier för observatörsstatus för MEA-sekretariat. 

3. Friare handel med miljövaror (WTO 2001).  

Paragraf 32 innehåller mandat om förhandlingar om marknadstillträde, 
intellektuella rättigheter och miljömärkning. Miljöaspekter kommer även in 
under Paragraf 6, som handlar om ökat samarbete mellan WTO och 

internationella miljöorganisationer. Förhandlingarna kring handel med 
jordbruksvaror är också intressanta för nationella klimatpolitiska 

handlingsprogram och åtgärder. De berör t.ex. framtida regler för 
exportsubventioner, marknadstillträde och omfattning och kategorisering av 
stöd till inhemsk produktion samt jordbrukets multifunktionella roll. Det 

sistnämnda handlar om WTO:s regler klarar av att ta hänsyn till andra 
målsättningar än produktion för jordbruket. 

Utifrån förhandlingarna inom WTO CTE rekapituleras förhandlingsläget för 
de tre mandaten under paragraf 31. Vi presenterar också på vilket sätt 
klimatregimen har berörts av mandaten och själva förhandlingarna.  

2.3.1. WTO:s regelverk och specifika handelsåtaganden i multilaterala miljöavtal, 31(i) 
Mandatet handlar om att bidra till att handel och miljö blir mer ömsesidigt 
stödjande genom att förhandla om förhållandet mellan dagens WTO-regler 
och STO i MEA (WTO 2001). Inom WTO råder konsensus om:  

1. att man ska föredra multilaterala lösningar på globala miljöproblem 
framför unilaterala dito,  

2. att få MEA:s innehåller handelsbestämmelser och att ännu inget problem 
har uppstått med anledning av sådana bestämmelser23,  

3. att begränsa världshandel är inte det enda eller det mest effektiva sättet 

att uppnå ett miljömål, men det kan spela en viktig roll. Det finns stort 
utrymme att utforma handelsåtgärder som är kompatibla med WTO:s 
regler, 

4. att bättre samordning av handels- och miljöpolicy kan förhindra framtida 
tvister (WTO 1996).  

En utgångspunkt är att WTO inte skapar miljöstandarder utan att detta ska 
göras inom respektive MEA. EU och Schweiz har förespråkat en bredare 
tolkning av mandatet, som syftar till att hitta mer generella riktlinjer och 

� 
23

 Däremot har man uppmärksammat problem som uppstår när två WTO medlemmar tvistar och bara en är en 

part till aktuellt MEA. Denna situation gäller om exempelvis USA och EU skulle tvista inom Kyotoprotokollet. 
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parametrar t.ex. icke-hierarki och ömsesidigt stödjande. Andra parter har 
betonat att mandatet var begränsat och därför inte skulle breddas. En fråga 

av centralt intresse för länkningar mellan världshandels- och 
klimatregimerna rör dispyter om ett specifikt åtagande mellan ett land som 

både är med i WTO och en part till aktuellt MEA, t.ex. Kyotoprotokollet, och 
ett land som bara är med i WTO men inte i aktuellt MEA. Schweiz lyfte 
frågan om det räcker att ett land är part till en ramkonvention och att tvister 

därför bör lösas under MEA och inte inom WTO:s mekanism för tvistlösning. 

Det finns två huvudförslag till resultat under mandat 31(i) utifrån den 

snävare och bredare tolkningen. EU:s föreslag innehåller generella principer 
om förhållandet mellan WTO-regler och MEA samt regler för hur olika WTO-
organ ska söka konsultation med relevanta MEA i ärenden som innehåller 

miljöaspekter. Det andra förslaget24 utgår från att förhållandet mellan 
handelsregler och MEA är gott. Det listar ett antal MEA som flertalet 
medlemmar har ansett innehålla STO. De befintliga STO har identifierats 

utifrån WTO-sekretariatets matris över skärningspunkter mellan handels- 
och miljöavtal (WTO CTE 2005c). Den betonar även erfarenhetsutbyte, 

samordning mellan och inom länderna och att STO behöver skräddarsys för 
att så effektivt som möjligt uppnå miljömålen samtidigt som negativ 
påverkan på världshandeln minimeras. 

Diskussionerna har rört om klimatkonventionen och Kyotoprotokollet 
innehåller STO och om de därför berörs av mandat 31(i). I WTO-

sekretariatets matris noterades att klimatkonventionen inte direkt hindrar 
handel men att de åtgärder parterna använder för att genomföra den kan ha 
inverkan på handel (WTO CTE 2005c). I klimatkonventionen föreskrivs att 

parterna ska samarbeta för att främja ett öppet internationellt ekonomiskt 
system som leder till hållbar ekonomisk tillväxt i alla länder. Åtgärder som 
vidtas för att motverka klimatförändringar får inte vara orättfärdiga, 

godtyckligt diskriminera eller förtäckta handelshinder (UNFCCC 1992). Inga 
negativa effekter på handel har ännu rapporterats till klimatkonventionen.  

De tre flexibla mekanismerna har också berörts, vilket aktualiserar frågan 
om vilken legal status beslut från partskonferenser ska anses ha, eftersom 
deras utformning och riktlinjer för införande lämnades till kommande 

partskonferenser.25 De flexibla mekanismerna kan med en resultat- eller 
målinriktad tolkning tolkas som STO. De flexibla mekanismerna stipulerar 
inte i sig inte några STO men för att kunna ta del av dem måste parterna 

ställa upp på dem, vilket skulle kunna tolkas som specifikt. Saudiarabien 
har framhållit att klimatkonventionens mandat generellt är av stor vikt för 

energiexportörer och att handelsrelaterade miljöåtgärder ska utvecklas under 
respektive MEA. I klimatkonventionen har de väckt frågan om kompensation 
till dessa länder. De menar även att paragraf två pekar ut vissa områden för 

klimathandlingsprogram och –åtgärder. Schweiz har framfört att ett förbud i 
ett Annex I-land av import av utsläppsfilter, som inte möter de nationella 

utsläppskraven, skulle kunna betraktas som STO. 
� 
24

 Förslaget har lagts fram av Australien och Argentina. 
25

 Relevanta beslut om de tre flexibla mekanismernas principer, typ och omfattning återfinns i beslut 15/CP.7, JI i 

beslut 16/CP.7, CDM i beslut 17/CP.7 och handel med utsläppsrätter i beslut 18/CP.7.  
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2.3.2. Samverkan och utbyte av information mellan WTO och UNEP/MEA, 31(ii) 
Förhandlingarna omfattar procedurer för regelbundet utbyte av information 
mellan MEA-sekretariat och relevanta WTO-kommittéer och att utforma 

kriterier för beviljande av observatörsstatus. Det befintliga samarbetet 
innefattade t.ex. samverkan mellan WTO:s och UNEP:s sekretariat, 

informationsmöten om MEA i WTO:s CTE och WTO:s sidoaktiviteter på 
partskonferenser och andra sammankomster (WTO 2002).  

Ett utkast till överenskommelse från juni 2007 (WTO 2007) innehåller 

konkreta förslag på möten för att utbyta information mellan MEA och WTO:s 
CTE, utbyte av dokument, framtida samarbete kring tekniskt bistånd och 

kapacitetsuppbyggnad samt kriterier som ska vägleda WTO:s kommittéer när 
de beviljar MEA observatörsstatus. Klimatkonventionens sekretariat har 
deltagit vid flertalet av CTE:s informationsmöten om MEA där man 

presenterat fem egna bakgrundsrapporter 26 och samförfattat två dokument 
om efterlevnad och tvistlösning samt tekniskt bistånd, kapacitetsuppbyggnad 
och förbättrat informationsutbyte27. WTO-sekretariatet höll en sidoaktivitet 

på klimatkonventionens partskonferens på Bali i december 2007. 
Klimatkonventionen har beviljats observatörsstatus av WTO:s CTE till dess 

ordinarie möten och till särskilda möten på ad hoc basis (WTO 2007), men 
ännu inte i andra WTO-kommittéer. På institutionell nivå är länken mellan 
WTO och UNFCCC etablerad för frågor som faller under CTE:s mandat. Då 

UNFCCC:s fokus har vidgats är det troligt att det blir aktuellt att diskutera 
deltagande inom fler kommittéer. 

2.3.3. Liberalisering av handel med miljövaror 
Mandatet för liberalisering av handel med miljövaror, 31(iii) handlar om att 
minska eller ta bort tariffära och icke-tariffära handelshinder för miljövaror 
och -tjänster. Vinst-vinst-vinst har fått beteckna situationer som är 

gynnsamma för handel, miljö och utveckling. Handel gynnas när hindren 
gradvis minskar, miljön gynnas genom ökad tillgång till den mest effektiva 
tekniken, utveckling gynnas genom bättre tillgång till miljö- och energiteknik 

nödvändig för att uppnå utvecklingsmål i utvecklingsländerna. 

I förhandlingarna föreslogs OECD:s definition av miljövaror och –tjänster 

men också om miljövaror ska identifieras utifrån slutlig eller direkt 
användning eller varornas PPM. Miljövaror kan också identifieras utifrån 
centrala MEA, t.ex. Agenda 21:s kapitel om förändrade konsumtionsmönster, 

skydd av atmosfären eller millenniemålen. Diskussionen har också rört hur 
varorna för närvarande hanteras inom världstullorganisationens 
harmoniserade system och att eftersom miljöteknik ofta levereras som ett 

paket bör det skapas särskilda koder för dem i systemet. 

Tre huvudförslag har utkristalliserats: miljöprojektförslaget, listmetoden och 

den integrerade metoden (WTO CTE 2005c). Miljöprojektförslaget28 handlar 
om att varor som inkluderas i ett miljöprojekt som godkänts av en 
”designated nationell authority” får status som miljövaror under projektets 

� 
26

 De fem rapporterna finns på WTO:s webbplats under beteckning: WT/CTE/W/61, 74, 123, 153 och 174.  
27

 De två gemensamma rapporterna finns på WTO:s webbplats under beteckning: WT/CTE/W/191 och 209. 
28

 Lades fram relativt sent av Indien, 3 juni 2005. 
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livslängd. Myndigheten får en viktig roll att överse alla varor för vilka 
tarifferna ska minskas. De miljöprojekt som väljs ut ska bidra till nationella 

utvecklingsmål och/eller målsättningar i MEA och föreslås omfatta t.ex. 
tjänster, komponenter och förbrukningsvaror. CTESS skulle få i uppgift att 

fastställa övergripande kriterier för ”miljöprojekt” inom flera sektorer. 

Listmetoden inkluderar flera länders listor med miljövaror definierade utifrån 
olika kriterier. Fem frågor har varit väsentliga:  

1. Det är viktigt att energieffektiva produkter kommer med,  
2. Miljövaror är av intresse för utvecklingsländer,  

3. En tudelad lista med miljövaror alla är överens om, t.ex. produkter för 
avloppsrening, och att resterande varor är frivilliga.  

4. En levande lista som bygger på en ”praktisk” definition av miljövaror.  

5. En lista baserad på principer som föroreningskontroll, hantering av 
naturresurser samt varor med låg miljöpåverkan.  

Den integrerade metoden29 utgår från att två villkor ska vara uppfyllda för att 

tarifferna ska kunna minskas: (i) miljövaran inkluderas i en miljöprojekt-
kategori definierad av CTESS, t.ex. luftföroreningar eller förnybar energi; (ii) 

för varje kategori inkluderas de miljövaror som behövs under miljöprojektets 
livslängd. Reduktion av tariffer och eliminering av icke-tariffära 
handelshinder fastslås i multilaterala förhandlingar. Villkor för 

tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad förhandlas inom respektive 
projekt. 

De miljövaror som föreslagits är t.ex. teknik för att minska luftföroreningar, 
renare tekniker och produkter, värme och energibesparing, förnyelsebar 
energi, system för återvinning och ”miljövänliga produkter”. Frågan om 

miljövänliga produkter relaterades till UNCTAD som definierat detta som 
produkter ”som orsakar betydligt mindre miljöskada under någon del av sin 
livscykel än alternativa produkter som tjänar samma syfte”.30 Mindre 

miljöskada bedöms utifrån användning av naturresurser och energi, mängd 
och skadlighet hos avfall som produkten genererar under hela livscykeln, 

konsekvenser för människors och djurs hälsa och miljöskydd. 
Utvecklingsländer är nettoexportörer av dessa varor. En friare handel skulle 
möjliggöra ökad export av dessa naturresursbaserade produkter såsom 

etanol och biodiesel. Eftersom frågan rör PPM så är detta ett känsligt ämne. 

Dessa förhandlingar har mestadels positiva effekter för klimatregimen. Det är 
sannolikt att teknik för luftrening och avskiljning av CO2 hamnar på listan 

och att kvantitativa handelshinder för miljövaror successivt kommer minska. 
Dessutom kan de projektbaserade flexibla mekanismerna mycket väl komma 

att klassificeras som miljöprojekt. Brasilien och Peru har lagt fram ett förslag 
att biodrivmedel skulle anses vara miljövaror och därigenom bli föremål för 
tullsänkningar redan under Doha-rundan (WTO:s webbplats). Förslaget 

bygger på en modell med ”efterfrågan och erbjudande” där länder gemensamt 

� 
29

 Presenterades av Argentina. 
30

 UNCTAD (1995). Environmental preferable products (EPPs) as a trade opportunity for developing countries, 

UNCTAD/COM/70. 
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identifierar områden och successivt öppnar upp olika produktgrupper som 
vid GATS-förhandlingar. EU, USA och Australien höll fast vid att hålla 

jordbruksprodukter utanför förhandlingar om miljövaror. 

I nästa avsnitt kommer centrala principer inom klimatregimen samt några 

förslag på innehåll i framtida klimatavtal som diskuteras att presenteras. 
Avsnitt fem analyserar implikationerna av Doha-mandaten i förhållande till 
klimatregimen. 
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3. Klimatregimen 
Grunden för den globala klimatpolitiken utgörs av klimatkonventionen 

(UNFCCC 1992) och Kyotoprotokollet (UNFCCC 1998) trädde i kraft i februari 
2005. Klimatkonventionen har i princip global täckning, 189 länder och 

Kyotoprotokollet hade ratificerats av 175 stater år 2007 (www.unfccc.int). 
USA, som jämte Kina står för de största utsläppen av växthusgaser, står 
utanför Kyotoprotokollet, men är en part i klimatkonventionen. I detta avsnitt 

redogörs för klimatregimens mest centrala principer med bäring på 
länkningar mellan klimat och världshandel. Vidare diskuteras potentiella 
utvecklingstrender för klimatregimen utifrån förslag som det råder stor eller 

mindre samstämmighet om, framför allt inom dialogen för långsiktigt 
klimatsamarbete (nedan kallad konventionsdialogen) och Ad hoc 

arbetsgruppen om framtida åtaganden inom klimatkonventionen. 

3.1. Klimatregimens innehåll, skiljelinjer och centrala principer 
En grundläggande del för att bedöma möjligheterna till samstämmighet 

mellan de bägge regimerna är att se i vilken grundförutsättningar är 
kompatibla. Därför redogör vi här kort för klimatkonventionens innehåll, 
skiljelinjer och centrala principer.  

 
Klimatkonventionens mål är en stabilisering av koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar skadlig mänsklig 

påverkan på klimatsystemet. Klimatkonventionen täcker alla växthusgaser 
som inte regleras i Montrealprotokollet för skydd av ozonlagret och den 

innehåller bestämmelser att upptag av växthusgaser genom sänkor, t.ex. 
skog, också skulle tas i beaktande (UN 1992). 

Klimatkonventionen har två bilagor. Den första, Annex 1, stipulerar vilka 

länder som har åtaganden att minska sina utsläpp. Det inkluderar de länder 
som var medlemmar i OECD 1992 och ekonomier i transiton, det vill säga 

Ryska Federationen, de baltiska staterna och flera länder i Öst- och 
Centraleuropa. Annex 2 listar de länder som har åtaganden för finansiering, 
vilket är OECD-länderna. Kyotoprotokollet har också två bilagor. Den första, 

Annex A, innehåller de gaser och källor som skall begränsas. Den andra, 
Annex B, specificerar så kallad tillåten utsläppsvolym (eng. assigned amount) 
för industriländer och ekonomier i transition, vilka är uttryckta i termer av 

1990 års utsläppsvolymer. Den sammanlagda tillåtna utsläppsvolymen är 
94,8 % av 1990 års volym och parterna kan handla med varandra. 

Kyotoprotokollet kan beskrivas som klimatkonventionens första verktygslåda, 
vilken ska skapa en grund för samordning av ländernas klimatpolitiska 
insatser och minska riskan för gratisåkande. Där finns de flexibla 

mekanismerna, rapportering och efterlevnadskrav, vilka är de viktigaste 
redskapen i det internationella system som nu växer fram på klimatområdet I 

Kyotoprotokollet fastställdes för första gången legalt bindande31 kvantitativa 
åtaganden om växthusgasutsläpp för industriländerna. Ny- och 

� 
31

 I Kyotoprotokollet fastställdes åtagandena, i detta fall de kvantitativa utsläppsminskningarna. Nationella beslut 

eller regionala, som i fallet med EU och dess bördefördelningsavtal, gör åtagandena bindande för parterna. 
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återplantering av skog skogsskötsel och jordbruksmetoder ska kunna räknas 
som åtgärder som ökar upptaget av växthusgaser (Oberthür 2006). Dessa 

frågor förhandlas för närvarande under REDD (Reduced Emissions from 
Deforestation and Degradation). 

Varje Annex I part, ska för att uppnå sin kvantitativa utsläppsbegränsning, 
främja hållbar utveckling, införa och eller skärpa redan befintliga 
handlingsprogram och åtgärder utifrån sina nationella förutsättningar inom 

en rad kärnområden (UN 1998, artikel 2). Kärnområdena innefattar att 
främja energieffektivitet inom relevanta ekonomiska sektorer, främja uthålligt 

jordbruk, forskning, utveckling och ökad användning av nya och 
förnyelsebara former av energi, tekniker för lagring av CO2, progressiv 
utfasning av marknadsimperfektioner, skatte- och tullbefrielse och bidrag i 

alla sektorer som släpper ut växthusgaser, uppmuntra åtgärder som 
begränsar utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, etc. Det finns dock 
inga specifika policyinstrument föreskrivna i Kyotoprotokollet. Kärnområdena 

är alltså, om än i väldigt svepande termer, redan en del av den multilaterala 
överenskommelsen och går alltså att referera tillbaka till om en handelstvist 

skulle uppstå. 

Parterna uppmanas dessutom samarbeta för att förstärka den sammanlagda 
effekten av handlingsprogram och åtgärder och därför sprida erfarenheter 

och ta fram metoder för att göra programmen och åtgärderna mer 
jämförbara, transparanta och effektiva (UN 1992, artikel 4.2.e.i). 

Kyotoprotokollet föreskriver sedan att parterna ska sträva efter att införa 
åtgärderna så att de minimerar de negativa effekterna på internationell 
handel och sociala, ekonomiska och miljökonsekvenser för andra parter. 

Detta har beskrivits som kompatibilitetsparagrafen. Partskonferensen ges 
mandat att samordna åtgärder.  

Kyotoprotokollet skapade också tre mekanismer som medger att parterna 

kan uppfylla sina åtaganden genom att genomföra de minskade utsläppen 
eller de ökade upptagen av växthusgaser utomlands. De flexibla 

mekanismerna är: handel med AA-units så kallad internationell 
utsläppshandel (eng. International emissions trading, IET), gemensamt 
genomförande (JI) och mekanismen för ren utveckling (CDM).32 IET-systemet 

gör det möjligt för industriländer att sälja ett eventuellt överskott av AA-units 
till andra länder som behöver dessa för att uppfylla sina åtaganden. JI 
innebär att ett industriland investerar i ett annat industriland och på så sätt 

minskar utsläppen av växthusgaser gemensamt. Det investerande landet får 
tillgodoräkna sig en del av de minskade utsläppen i form av utsläppskrediter. 

IET och JI leder till additionella utsläppsminskningar så länge alla parter 
uppfyller sina kvantitativa åtaganden. Under CDM finns däremot inte samma 
säkerhet, eftersom det inte säkert att resultatet blir additionella 

utsläppsminskningar även om alla regler följs på grund av att vi inte vet vad 
som skulle ha hänt i frånvaro av CDM-projektet. Med additionalitet menas 

att projekten måste åstadkomma minskningar av utsläppen av växthusgaser 

� 
32

 Handel med utsläppsrätter fastställs i artikel 17, JI i artikel 6 och CDM i artikel 12. 
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som går utöver vad som skulle ha skett utan projektet. CDM-projekten ska 
genomföras i utvecklingsländer och bidra till hållbar utveckling i värdlandet.  

De globala klimatförhandlingarna har kantats av skiljelinjer inom och mellan 
utvecklade länder och utvecklingsländer. Utvecklingsländernas vilja att 

diskutera utvecklingsfrågor tillsammans med miljöfrågor i 
förberedelsearbetet inför Rio-konferensen är ett exempel på detta. 
Utvecklingsländerna reste därför tidigt krav på att inte bara se klimatfrågan 

som en miljöfråga utan även som en utvecklingsfråga. De ville därför bredda 
förhandlingsmandaten och möjligheterna för ökad deltagande genom att 

flytta förhandlingarna från IPCC:s inledningsvis snäva och tekniskt-
naturvetenskapliga mandat till FN:s generalförsamling. Skiljelinjerna rörde 
även finansiellt stöd, tekniköverföring och mekanismer för genomförande.  

Utvecklingsländerna har varit överens om behovet av finansiellt stöd och 
teknikspridning. Annars har skiljelinjerna inom utvecklingsländerna varit 
tydliga, t.ex. mellan alliansens av små ö-nationer33 krav på mål och 

tidsramar och OPEC-ländernas ifrågasättande av den naturvetenskapliga 
underbyggnaden och krav på att gå långsamt. Stora utvecklingsländer såsom 

Kina, Indien och Brasilien har ofta anfört att åtgärder för att motarbeta 
klimatförändringar inte får inkräkta på den nationella suveräniteten, speciellt 
på deras möjligheter att utvecklas ekonomiskt. Här har även en fråga 

handlat om att Nord har ett historiskt ansvar att lösa problemet, eftersom det 
är deras utsläpp som orsakat det. Dessa krav på historiskt ansvar utgår från 

principen Förorenaren betalar, vilken innebär att den som orsakar skador i 
miljön skall betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Även om 
förorenaren betalar fastslogs vid Rio-konferensen, är det en annan princip 

som antogs vid samma konferens som klimatkonventionens parter valt att 
utgå från, nämligen principen om gemensamt men differentierat ansvar. 

"Stater ska samarbeta i en anda av globalt samförstånd för att 
bevara, skydda och återställa hälsa och okränkbarhet hos jordens 
ekosystem. Staterna har ett gemensamt ansvar att uppnå detta men 

det är olika utformat på grund av deras olika bidrag till den globala 
miljöförstöringen. De utvecklade länderna erkänner sitt ansvar i de 

internationella strävandena mot en hållbar utveckling med hänsyn 
till de påfrestningar som deras samhällen utsätter den globala miljön 
för och med tanke på de teknologiska och finansiella resurser som de 

förfogar över." (Skr 2002/03:29)  

Principen kommer till uttryck bl.a. i indelningen i Annex 1, Annex II och icke-
Annex 1-länder. Där alla tre grupper av länder har åtagit sig rapportering och 

utbildningsinsatser, de två första har kvantitativa åtaganden att minska 
utsläppen av växthusgaser, medan Annex II även skall bistå med 

finansiering, underlätta utveckling i och teknologiöverföring till 
utvecklingsländer och ekonomier i transition.   Det har det visat sig svårare 
att operationalisera global bördefördelning utifrån ett enhetligt kriterium. 

Principen lämnar utrymme för varje land att själv definiera sin 
ansvarskapacitet och sitt bidrag till den globala miljöförstöringen. Det 
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 På engelska ”Alliance Of Small Island States”, AOSIS..  
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ospecificerade tidsperspektivet gör det möjligt att välja 1990 som basår för 
annex 1 och ekonomier i transiton att själva utgå från ett annat basår. 

Förorenaren betalar handlar i sammanhanget snarare om att finna kriterier 
för att fastställa ansvar och har ett tydligare tidsperspektiv – från det att 

föroreningens skada uppstår. 

3.2. Klimat och världshandel 
På grund av sin starka koppling till fossil energi, berör klimatregimen många 

andra regimer inom såväl miljöområdet som det ekonomiska området 
(Brewer 2003 och 2004). Oberthür (2006) har kartlagt hur klimatregimen 
interagerar med andra internationella institutioner. Han menar att 

interaktionen mellan klimatregimen och andra miljöregimer i grunden är 
positiv och ömsesidigt stödjande – alltså en positiv synergi. Av de tjugo 
interaktionerna mellan klimatregimen och andra miljöregimer bedömdes 

bara fem vara negativa, t.ex. klimatkonventionen - konventionen om 
biologisk mångfald. Fyra av fem interaktioner mellan klimatkonventionen och 

andra ekonomiska och transportrelaterade regimer var negativa, t.ex. 
samspelet med de internationella flyg- och maritima organisationerna samt 
med WTO. Bara interaktionen med Världsbanken anses ha varit ömsesidigt 

stödjande. 

I den politiska förhandlingsretoriken inom klimatregimen beskrivs samspelet 

mellan klimatpolitik och ekonomisk utveckling oftast i positiva termer; 
parternas klimatsamarbete ska stödja ett öppet internationellt ekonomiskt 
system och handlingsprogram och de åtgärder som vidtas ska minimera 

inverkan på det ekonomiska systemet. I Kyotoprotokollet preciseras detta till 
att även omfatta negativ inverkan på internationell handel. I 
klimatkonventionen beskrivs förutsättningar för hur åtgärder som motverkar 

klimatförändringar samspelar med det multilaterala handelssystemet: 

„measures taken to combat climate change, including 

unilateral ones, should not constitute a means of arbitrary or 
unjustifiable discrimination or a disguised restriction on 
international trade‟ (UN 1992, artikel 3.5) 

Skrivningen liknar den i inledningen av GATT:s undantagsparagraf XX och 
som tidigare nämnts är nyckelorden ”godtycklig” och ”orättfärdig”. Dessutom 

tillkommer att åtgärder inte får vara ett förtäckt handelshinder. 

Klimatsekretariatet har också funnit det lämpligt att på institutionell nivå 
länka sin verksamhet till WTO. Det är ett exempel på hur de båda regimerna 

själva identifierat länkningsområden. UNFCCC:s rådgivande organ i 
vetenskapliga och tekniska frågor nämner sju beröringspunkter:  

1. Doha-rundans mandat 31(i) om förhållandet mellan STOs i MEA och 

dagens WTO-regler,  
2. Friare handel med miljövaror, 

3. Handel och tekniköverföring, 
4. Miljöåtgärders inverkan på marknadstillträde, dvs. under vilka betingelser 

eliminering eller sänkning av handelshinder gynnar handel, miljö och 

utveckling, 
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5. Miljömärkning, 
6. Bestämmelser i TRIPS, 

7. Marknadstillträde inom energisektorn34 (UNFCCC 2003). 

3.3. Utvecklingstrender efter Kyoto 
Sedan några år tillbaka diskuterar förhandlingsgrupper, beslutsfattare och 

forskare arkitekturen av nästa klimatavtal. År 2012 löper Kyotoprotokollets 
första åtagandeperiod ut. En ny avtalsperiod skall då börja enligt planerna. 

Samtidigt diskuteras nya åtaganden inom den vidare ramen för 
klimatkonventionen. Nästa avtal beräknas behöva vara klart runt 2009 för 
att nationella och regionala regelverk ska kunna hinna anpassas. Det pågår 

flera initiativ inom detta område, både inom FN:s regi, såsom 
konventionsdialogen35 och Ad hoc arbetsgruppen om framtida åtaganden 
inom klimatkonventionen, och utanför, såsom the Asia-Pacific Partnership 

on Clean Development and Climate. Parallellt pågår alltså en mängd initiativ 
kring framtida arkitektur. Materialet om förslag kring framtida 

klimatöverenskommelser är mycket omfattande. Därför begränsas vårt urval 
till några av de element som dominerar diskussionerna för närvarande. 

3.3.1. Frågor med stor samstämmighet inom UNFCCC, åtminstone retoriskt: 
Det finns ett antal frågor som är gemensamma utgångspunkter för flertalet 

parter till klimatkonventionen. Exempelvis utgår konventionsdialogen från 
fyra prioriterade områden: 1. Kopplingen mellan utvecklingsmål och 

klimatförändringar, 2. Anpassning med fokus på vad som skall 
åstadkommas, 3. Att förverkliga teknologins fulla potential, och 4. Att 
förverkliga de marknadsbaserade möjligheternas fulla potential (UNFCCC 

2006). I andra sammanhang har t.ex. Folkrepubliken Kina liknande 
konventionen med en bil som behöver dessa fyra hjul - anpassning, 
minskning, teknologi och finansiering - för att gå bra. Det fungerar inte om 

bara ett av dem - minskning - snurrar snabbt. 

Långtgående minskningar. Gemensamt för dem är att man vill nå en avsevärt 

större effektivitet i minskningen av växthusgaser för att närma sig de mål 
som krävs för att stabilisera halterna av växthusgaser. För att nå IPCC:s 
lägsta utsläppsscenario där temperaturökningen begränsas till mellan två till 

2.4 grader krävs att utsläppen toppar senast 2015 och därefter minskar med 
mellan 50 till 80% till 2050 (IPCC 2007f). Den så kallade färdplanen från Bali 

fastslår att IPCC:s fjärde bedömningsrapport skall ligga till grund för nästa 
avtal (UNFCCC 2007). Även om man inte når det lägsta 
stabliseringsscenariot innebär samtliga stabiliseringsscenarier att utsläppen 

måste minska. Skillnaderna ligger i vilken takt. 

Anpassning. En framtida klimatöverenskommelse behöver ta upp 

anpassning, eftersom klimatförändringarnas konsekvenser redan upplevs 
och fattiga människor får bära en oproportionerligt stor börda. Detta kan 
innebära att tillföra mer medel till nationella anpassningsprogram och 

� 
34

 Speciellt yrkar Saudiarabien på minskad subvention av kolprodukter och förändring av skattesystem som 

missgynnar petroleumprodukter, t.ex. genom skatter baserade på kolinnehåll. 
35

 Konventionsdialogen har hittills bestått av fyra workshops. Detta är inte några formella förhandlingar utan en 

process för dialog som inkluderar även de som idag inte har några åtaganden. 
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mycket sårbara länder, exempelvis genom en förstärkning av 
anpassningsfonden. Andra förslag med mindre acceptans rör exempelvis att 

fördela ansvar för finansiering av anpassning i utvecklingsländer genom att 
beräkna historiskt ansvar för utsläpp av växthusgaser. 

Marknadsbaserade lösningar inklusive utsläppshandel. Detta element har 
självfallet hög handelsrelevans. Utsläppsmål kopplat med handel med 
utsläppsrätter ska vara ryggraden i det internationella klimatsamarbetet. De 

kan variera över tid, kan handla om intensitet, ”no-lose” eller villkorliga mål, 
en mekanism för att tillgodoräkna utsläppsminskning i utvecklingsländer. 

Inom detta område diskuteras hur man kan stärka inblandning av 
näringslivet speciellt med avseende på att skaffa fram nytt kapital och 
överbrygga gapet i innovationskedjan? Det pågår en livlig diskussion kring 

den fortsatta handeln med utsläppsrätter. I nuläget diskuteras hur EU:s 
utsläppshandelssystem kommer att förändras samt hur det kan länkas till 

andra initiativ exempelvis inom de nordöstra amerikanska delstaternas the 
Regional Greenhouse Gas Initiative. 

Hållbar utveckling. Området finns med som ett mål i UNFCCC, men spelade 

en mindre roll i Kyotoprotokollet. Sedan dess har utvecklingsländer tryckt på 
vikten av att avtal skall länkas till nationella utvecklingsmål. De skall bidra 

till parternas strävan att uppnå dessa. Flera forskare och tjänstemän inom 
internationella organisationer vill uppmärksamma de ömsesidiga vinster som 
finns mellan hållbar utveckling och klimatpolitiska mål, exempelvis genom 

att stärka anpassningsförmågan hos särskilt sårbara grupper. Det råder 
ganska stor samstämmighet om att det är viktigt att ha hållbar utveckling 
som mål. Däremot råder det stor skillnad mellan t.ex. USA och de minst 

utvecklade länderna om vad hållbar utveckling innebär i praktisk politik. 

Kostnadseffektivitet. Klimatkonventionen fastslår att överenskommelser skall 

underlätta genomförande av kostnadseffektiva lösningar. Handel med 
utsläppsrätter, gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling 
har denna princip som utgångspunkt. Förutom de redan nämnda metoderna 

diskuteras för närvarande diskuteras också långsiktiga inriktningsmål mot 
att förhandla fram ett långsiktigt bindande kvantitativt mål för att stärka det 

multilaterala klimatsamarbetet. 

3.3.2. Knäckfrågor 
Deltagande. Bland andra EU och USA menar att de stora ekonomierna måste 
göra åtaganden att minska sina utsläpp, eftersom 25 länder står för 83 % av 

de nuvarande utsläppen av växthusgaser. Folkrepubliken Kina har eller är 
på väg att gå om USA i faktiska utsläpp av växthusgaser. Utvecklingsländer 

har hittills starkt motsatt sig att förhandla om åtaganden att minska utsläpp. 
Vid senaste fjärde mötet under Konventionsdialogen i Wien i augusti 2007, 
efterlyste AOSIS genom Belize, ambitiösa utsläppsminskningar, inte bara 

från de historiskt sätt stora utsläppsländerna, utan även från de större 
utsläpparna bland utvecklingsländerna.  

Flexibilitet. Det har blivit allt vanligare att tala om att det skall vara flera 
vägar till samma mål; inte minst USA driver denna linje. En mångfald av 



 

 27 

nationella eller bilaterala vägar lyfts fram som alternativ eller komplement till 
en global överenskommelse i FN:s regi. Ett avtal ska vara tillräckligt flexibelt 

så att deltagandet breddas, dvs. olika nationella strategier ska vara 
kompatibla med den globala regimen och tillåta olika sorters åtaganden. 

Andra bedömare vill se FN, som enda global organisation, behålla ledningen 
för klimatöverenskommelser. Samtidigt välkomnar de att USA och andra tar 
initiativ, även utanför FN:s regi. Diskussionen handlar om hur den framtida 

klimatregimen ska kunna förena uppifrån-och-ner- och nerifrån-och-upp-
initiativ. Häri ryms också förslag på policy-baserade åtgärder: stater ansluter 

sig till breda mål som integrerar klimat- och utvecklingsmål och förbinder sig 
sedan för nationella åtgärder för att uppnå dem. 

Det amerikanska PEW Center (2005) för globala klimatförändringar lyfter 

fram att kunna förverkliga innovativa förslag på åtgärder krävs också 
innovativa sätt att mötas, t.ex. genom en dialog mellan de stora ekonomierna 
(informellt, inom eller utom UNFCCC) och länkningar mellan grupper av 

länder som har en samsyn. Flera vägar mot samma mål kommer att 
innebära att ett antal avtal och samarbetsformer för att minska utsläpp från 

växthusgaser existerar sida vid sida. Koordinering av dessa olika initiativ 
med WTO:s regelverk blir sannolikt en mer komplicerad process. 

Teknisk utveckling, spridning och överföring. Det råder stor enighet om att 

detta är en av byggstenarna i nästa avtal, men hur den skall realiseras är en 
knäckfråga. Denna byggsten nämns inte bara som en förutsättning för en 

effektiv minskning, utan också som central för att kunna uppnå 
utvecklingsmål samtidigt som man engagerar sig i utsläppsminskningar. 
Staterna ska uppmuntra och samordna forskningsmedel till utveckling av 

långsiktiga tekniker och underlätta spridning och överföring av ren teknik 
och tekniskt kunnande till utvecklingsländer. Detta element har därför hög 

handelsrelevans och kan också komma att beröra frågor om immaterialrätt. 

Finansiering. Det råder även enighet om att detta är en av byggstenarna i 
nästa avtal. Det innebär att industrialiserade länder tillför ökade finansiella 

resurser till utvecklingsländer. Finansiering av klimatåtgärder skall inte bara 
underlätta implementering av vidgade åtaganden, men också stimulera 

nationella utvecklingsmål. Hur den skall organiseras, finansieras, 
distribueras och i vilken omfattning den kommer att ha är några av 
knäckfrågorna för förhandlingarna om nästa avtal. 

Rättvisa För att ett avtal skall sanktioneras och ha förutsättningar att 
implementeras behöver de vara legitima. En central faktor i detta är att de 

skall upplevas som rättvist, dvs. varje part måste tycka att 
överenskommelsen är godtagbar. Detta är en politisk bedömning och det är 
upp till varje part att göra en sådan bedömning. Exempelvis trycker 

utvecklingsländer på att industrialiserade länder ska gå före, i 
utvecklingsländer behövs också utsläppsminskningar). 

Sektorer Sektoriella åtgärder föreslås innefatta exempelvis kraftindustrin, 

transporter, markanvändning. Det diskuteras exempelvis utsläppsmål, 
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performance- eller teknikbaserade standarder eller att föreskriva bästa 
tillgängliga teknik.36 

3.3.3 Konsekvenser för samverkan med handelsregimen i framtiden 
Utvecklingen går mot att fler så kallade byggstenar, såsom minskad 
klimatpåverkan, anpassning, finansiella frågor och teknisk utveckling, 

spridning och överföring, skall koordineras inom klimatkonventionen. Dessa 
skapar även fler kontaktytor till andra överenskommelser, inte minst inom 
WTO. Det finns i dagsläget flera initiativ inom organisationerna att 

koordinera verksamheterna. 

Ett bredare deltagande av parter som åtar sig utsläppsminskningar minskar 

risken för konflikten mellan avtalen. Samma regler gäller då för fler parter. 
Om en part är medlem i WTO, men inte till Kyotoprotokollet, medan en andra 
är medlem i båda, kan det skapa problem vid en tvist inom WTO om åtgärder 

är adekvata. Vad det gäller flera vägar mot samma mål, kan fler nationella 
eller regionala handlingsprogram öka risken för konflikt. Utvidgad samverkan 
mellan stater minskar denna risk. Nya områden kan öka eller minska risken 

för konflikt, t.ex. åtgärder för att minska avskogning, främjande av 
marknadsbaserade lösningar och prissättning av 

koldioxid/växthusgasutsläpp, spridning av kolsnål teknik, sektorsbaserade 
avtal, samarbete kring forskning och utveckling (FoU), åtgärder, mer 
operationell koppling till utvecklingsmål, finansierings och investeringsfrågor. 

Om ett nytt avtal förmår att utvidga standardiseringen och harmonisering 
minskar risken för konflikter inom WTO. Om legitimiteten för nya 

överenskommelser är stor i enskilda länder minskar också risken för att 
länder skall ifrågasätta dess handelskonsekvenser inom WTO. 

Efter att i kapitel två och tre ha presenterat centrala principer och skiljelinjer 

inom klimat- respektive handelsregimen, riktar vi i nästa kapitel blickarna 
till erfarenheter från tidigare och nuvarande klimatpolitiska 
handlingsprogram, åtgärder och styrmedel. För att med dessa tre kapitel som 

utgångspunkt sedan analysera implikationerna av länkningar mellan Doha-
rundan och Klimatregimens nuvarande och potentiella framtida instrument. 

� 
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 Ska utvecklas eller läggas under flera vägar mot samma mål. 
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4. Länkningar mellan världshandel och klimatpolitik 

Vi har konstaterat att det både direkt uttalat och indirekt finns ett stort antal 

länkningar mellan klimat- och handelspolitik. Det gäller inte minst politiken 
kring biodrivmedel. I detta avsnitt redogörs för forskningsläget om dagens 

och den närmaste framtidens tänkbara länkningar mellan handels- och 
klimatpolitik för att besvara rapportens två första frågeställningar – de om 
dagens största och framtidens potentiella konflikt- och förstärkningspunkter. 

Analysen innefattar dels de avtal som gällde 2007, dels de nyckelelement i 
Kyotoprotokollets efterträdare och miljörelevanta mandat inom Doha-rundan 
som identifierades i avsnitt 2 och 3. För varje länkningsområde diskuteras 

även hur förenliga de både politikområdena bedöms vara med varandra samt 
eventuella förslag på hur de kan göras mer förenliga med varandra. Vi 

värderar även huruvida länkningarna innebär positiva eller negativa 
synergier för respektive organisations mål. Med ett antal konkreta exempel 
vill vi förtydliga vad länkningarna kan innebära i praktiken. 

I och med att Kyotoprotokollet förhandlades fram aktualiserades frågan om 
dess kompatibilitet med de avtal som reglerar världshandeln. Detta 

resulterade i flera vetenskapliga artiklar som kom i början av 2000-talet37 
och sedan dess har ytterligare material tillkommit. I litteraturen råder stor 
samstämmighet om att regimerna länkar till varandra på fyra olika områden: 

 Inhemska åtgärder och styrmedel, 

 Kyotoprotokollets tre flexibla mekanismer, 

 Gratisåkande och frågor om internationell konkurrenskraft, 

 Långsiktiga frågor som rör regimernas kompatibilitet (Brewer 2003). 

I rapporten används de första två länkningsområdena samt en kortare 

diskussion om principer. 

4.1. Inhemska handlingsprogram och styrmedel 
Nationella/inhemska klimatpolitiska handlingsprogram och styrmedel är en 

central komponent för parternas strävan att uppfylla sina åtaganden inom 
ramen för klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. I Kyotoprotokollet 
föreskrivs att varje Annex-I part ska införa och eller skärpa befintliga 

handlingsprogram och åtgärder inom en rad områden och utifrån sina 
nationella förutsättningar för att uppnå sin kvantitativa utsläppsbegränsning 
och främja hållbar utveckling. Områdena innefattar bl.a. att främja 

energieffektivitet inom ekonomiska sektorer, främja uthålligt jordbruk, 
utveckling och ökad användning av nya och förnyelsebara former av energi 

och att fasa ut marknadsimperfektioner (UNFCCC 1998, art. 2.1.a). Det är av 
största vikt att all de nationella styrmedlen utformas så att de minimerar den 
negativa påverkan på internationell handel. 

I Sverige används exempelvis skatter på energi och CO2-utsläpp, 
subventioner till forskning om förnyelsebara energislag och skattebefrielse för 

biodrivmedel (Regeringskansliet 2003). Åtgärder inom exempelvis skogsbruk, 
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påverkar också utsläpp eller upptag av växthusgaser direkt eller indirekt. I 
den svenska miljö- och klimatpolitiska debatten nämns även offentlig 

upphandling och att främja miljömärkning, på såväl nationell som regional 
och lokal nivå. Myndigheters föreskrifter och annat regleringsarbete kan 

också utformas för att skapa starkare incitament att motverka 
klimatförändringar. I litteraturen om hur klimatpolitiska handlingsprogram 
och styrmedel länkar klimat och världshandel nämns särskilt fem olika 

länkningsområden: (1) skatter, avgifter och gränsskattejusteringar, (2) 
subventioner av klimatåtgärder, (3) tekniska standarder, regleringar och 

miljömärkning, (4) offentlig upphandling, och (5) markanvändningsåtgärder. 

4.1.1. Skatter, avgifter och gränsskattejusteringar 
Det är främst skatt på energi och CO2 som diskuterats i 
länkningslitteraturen.38 Energiskatter är en väl etablerad del i de flesta 

västeuropeiska länders miljö- och energisäkerhetspolitik och på senare år 
även inom klimatpolitiken. Den stora frågan har gällt under vilka 
förutsättningar särskilda tullar på energiråvaror eller energiinnehåll från 

länder som inte har samma lagstiftning på miljö- och klimatområdet, så 
kallade utjämningstullar eller gränsskattejusteringar, BTA39 är kompatibla 

med WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder. Utjämningstullar 
på energiråvaror anses inte komma i konflikt med rådande handelsavtal, 
under förutsättning att de inte genomförs på ett godtyckligt sätt (t.ex. Goh 
2004, Zhang och Assunçao 2003). Utjämningstullar på indirekta skatter på 

varor40 och på importerade varor har ansetts stämma överens med WTO:s 

regelverk om de införs tillsammans med motsvarande skatt på likadana varor 
som har producerats i det egna landet. Dessutom kan gränsskattejusteringar 
utifrån en varas energiinnehåll godkännas om det går att påvisa ett 

tillräckligt starkt samband mellan skatten och miljömålet samt att den inte 
tillämpas godtyckligt eller på ett diskriminerande sätt (Goh 2004). Det anses 

oproblematiskt att justera koldioxidskatter för produkter som ska exporteras 
givet att justeringen inte överkompenserar – då kan den anses vara en 
förtäckt subvention (Lodefalk och Storey). Även importerade produkter kan 

beläggas med samma nivå av beskattning som om den hade producerats 
inhemskt (Luterbacher och Norrlöf 2001). 

Utjämningstullar kan dock inte användas på alla typer av varor utan att 

komma i konflikt med WTO:s avtal. Detta gäller särskilt om 
utjämningstullarna tillämpas på en varas produktionsprocesser- eller 
produktionsmetoder, PPM (Zhang och Assunçao 2003). Detta är särskilt 

lockande inom klimatpolitiken för att främja klimatvänliga produkter (Brewer 
2003). Huvudregeln inom WTO föreskriver att det är upp till varje 

medlemsland att reglera hur varor och tjänster produceras och det är alltså 
en het potatis att införa styrmedel som syftar till att ändra ett 
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 Se t.ex. Cosbey, A. (1999) Sampson, G.P. (2001), Charnovitz, S. (2003)., Zhang, Z. and Assuncão, L. (2003), 

och Kommerskollegium (2004). 
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 Se t.ex. Cosbey (1999), Luterbacher, U. och Norrlöf, C. (2001), Zhang och Assuncão (2003), Brewer (2004), 

Goh, G. (2004), Kommerskollegium (2004); Zhang, Z. (2004) och Lodefalk, M. och Storey, M. (2005). 
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 Observera speciellt åtgärder som gäller produkter som inte finns inkorporerade i varan eller tjänsten (t.ex. 

bränsle vid tillverkning och transport). Problematiskt, men på senare år finns eventuellt en öppning. 
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produktionsmetoderna i ett annat land.41 Här är det också så att 
handelsreglerna är oproblematiska för insatsvaror som fysiskt finns i 

produkten. 

Skyddstullar kan användas för att begränsa importen av vissa varor som 

plötsligt ansetts störa marknaden under en viss tid (fyra år med möjlighet till 
förlängning). Dess tillämpning regleras i avtalet om skyddsåtgärder (eng. 
Agreement on Safeguards) och de kan tillämpas selektivt om det vissa länder 

som står för en oproportionerligt stor del av ökningen. Bhagwati och 
Mavroidis (2007) hävdar att EU inte skulle kunna införa en skyddstull mot 

amerikanska produkter, eftersom SCM-avtalet rör pekuniära subventioner, 
dvs. om en regering bidragit finansiellt eller täckt en kostnad. Det står USA 
fritt att välja att inte vara en part i Kyotoprotokollet och detta kan rimligen 

inte betraktas som en subvention av amerikansk industri (Bhagwati och 
Stavroidis 2007). 

Att fasa ut skatte- och tullbefrielser av vissa fossila bränslen nämns ofta som 

en positiv synergi mellan handels- och klimatpolitik. Genom att minska 
stöden till fossila bränslen, vilka i vissa länder är betydande, skapas ett 

starkare incitament för andra energikällor samtidigt som handelhindren 
minskar. För närvarande finns inte frågan om att fasa ut stöd till fossila 
bränslen på WTO:s dagordning. Inom WTO:s CTE har Saudiarabien föreslagit 

en skatt baserad på kolinnehåll, som ett sätt att göra energiskatterna mer 
klimateffektiva. Saudiarabien menar att olja systematiskt missgynnas 

framför kol. Även i fallet med skatter, är det vanskligaste att tillämpa dem på 
PPM, dvs. det är svårt att införa en processbaserad energiskatt på 
importerade produkter (Zhang 2004). Det är däremot fritt att införa sådana 

skatter på inhemska produkter (Sampson 2001). Utfallet från 
sköldpaddstvisten anses dock öppna upp för styrmedel inriktade mot PPM 
om de anses nödvändiga för att uppnå miljömålet och landet har ansträngt 

sig för att lösa frågan i multilaterala förhandlingar (Zhang 2004). Det innebär 
att USA kan få svårt att utmana de områden som pekas ut i Kyotoprotokollet 

(Zhang 2004). När det gäller energi och koldioxidskatter är det osannolikt att 
skattenivåerna kommer att harmoniseras; däremot är det mer sannolikt att 
metodikerna för skatteuttag kommer att bli mer uniforma (Charnovitz 2003). 

En fråga som diskuterats är om EU skulle kunna införa en koldioxidskatt på 
varor som tillverkats utanför Kyoto-området (t.ex. Stiglitz 2006) utan att 
bryta mot bestämmelserna i WTO-avtalen Bhagwati och Mavroidis 2007. De 

menar att skatten kan vara legitim, oavsett om produktionsprocessen 
införlivats i varan eller inte. Om den införlivats, så tillämpas det så kallade 

förnuftiga eller upplysta konsumenttestet. Det handlar om huruvida en  
konsument som upplysts om de effekter på miljö och hälsa som 
klimatförändringarna kan leda till kommer att bedöma att de två varorna är 

olika (dvs. de inte kan ersätta varandra). Om den inte införlivats i varan 
måste villkoren i undantagsparagrafen vara uppfyllda, dvs. att 

växthuseffekten kan anses hota en uttömbar resurs (t.ex. ren luft) och att 
skatten bidrar till att minska klimatpåverkan. Om växthuseffekten inte anses 
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hota en uttömbar resurs, måste man visa att den är nödvändig för att skydda 
miljön, vilket innebär att skatten måste vara den åtgärd som leder till minst 

påverkan på internationell handel.42 

4.1.2. Subventioner och klimatpolitik  
Nationella klimatpolitiska handlingsprogram och styrmedel får inte vara en 

förtäckt subvention som systematiskt missgynnar utländska företag.43 I 
litteraturen har man exempelvis diskuterat om främjande av klimatvänlig 
energiproduktion (Cosbey 1999) eller varor och tjänster (Kommerskollgium 

2004). En utgångspunkt för WTO:s avtal om subventioner och 
utjämningsåtgärder (SCM) är att skapa en likvärdig spelplan för inhemska 

och utländska företag, dvs. att de ska konkurrera på lika villkor; inte att 
förbjuda subventioner i sig. SCM-avtalet täcker dessutom bara pekuniära 

subventioner (t.e. Dröge et al 2007) och måste alltså medföra ett finansiellt 
bidrag från staten eller ett pris- eller inkomststöd. 

En subvention som används i nationell miljö- eller klimatpolitik får inte vara 

alltför specifik, dvs. den får inte riktas till ett eller ett fåtal företag och den får 
inte diskriminera utländska företag. Om subventionen bedöms vara specifik 

måste också den part som anser sig vara förfördelad kunna visa att andra 
företag lider skada av subventionen för att den ska bedömas vara otillåten. 
Ett sätt för stater att minska risken för att en subvention ska anses specifik 

är att basera villkoren på objektiva kriterier och att ett företag som uppfyller 
dessa kriterier automatiskt anses berättigat till det aktuella stödet. Ett annat 
sätt, som inte är aktuellt i de pågående förhandlingarna, är att förhandla 

fram undantag eller minimistandarder för möjligheten att använda 
subventioner inom ramen för SCM-avtalet (Lodefalk och Storey 2005). Fram 

till år 2000 var exempelvis engångsåtgärder för anpassning till striktare 
miljölagstiftning giltiga undantag, men det har inte omförhandlats. Dröge et 
al (2007) bedömer att t.ex. den tyska modellen med ett garanterat pris för 

elektricitet från förnybara energikällor inte är att betrakta som en 
subvention. Det är oklart om den är specifik, eftersom den baseras på sakliga 
kriterier och alla som uppfyller kriterierna erhåller automatiskt fördelarna. 

Systemet innefattar inte något finansiellt bidrag från staten, utan det är 
nätoperatörerna som tvingas köpa den förnybara elektriciteten till det 

gfaranterade minimipriset. 

Subventioner av miljöteknik utifrån en varas PPM bedöms vara kompatibelt 
med WTO:s regler under förutsättning att de inte är specifika – alltså riktas 

mot ett eller ett fåtal företag - och att stöden inte överkompenserar de företag 
som kommer att använda den miljövänligare tekniken (Lodefalk och Storey 

2005). Exportsubventioner är aldrig tillåtna. 
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4.1.3. Tekniska föreskrifter och miljömärkning 
Ett tredje länkningsområde inom den inhemska klimatpolitiken rör 
miljöstandarder och miljömärkning.44 Föreskrifter, standarder och märkning 

länkar till WTO:s avtal om tekniska handelshinder.45 TBT-avtalets 
målsättning är att se till att medlemmarna inte skapar onödiga 

handelshinder genom nationella handlingsprogram, regler och normer. Det 
finns tre sorters standarder: varustandarder (påverkar egenskaper när den 

konsumeras), produkt-relaterade stadrader (påverkar en varas egenskaper 
genom produktionsmetoden och införlivas i varan), och icke-produkt-
relaterade standarder (handlar bara om produktionsprocessen inte varan i 

sig). WTO:s medlemmar är skyldiga att anmäla tekniska föreskrifter som inte 
överensstämmer med internationella standarder och som skulle kunna ha 
betydande inverkan på internationell handel. Grundfrågan är alltså om 

standarden skapar onödiga handelshinder. Produktrelaterad energimärkning 
anses vara kompatibelt med handelsreglerna, givet att man följer WTO:s 

uppförandekod46 som betonar transparens och att energimärkning inte 
tillämpas så att utländska företag diskrimineras. Det är oklart om frivilliga 

märkningssystem som rör icke-produkt-relaterade produktionsprocesser och 
–metoder innefattas av rådande handelsregler (Dröge et al 2007).  

Nödvändighetskriteriet handlar som sagt om förhållandet mellan mål och 

medel. Eftersom klimatförändringar erkänts som ett globalt miljöproblem och 
kodifierats i ett MEA kan åtgärder såsom miljömärkning för att motverka 
dem bedömas som nödvändiga - dock givetvis inte vilka åtgärder som helst 

(Sampson 2001, Lutherbacher och Norrlöf 2001). Ett mer långtgående avtal, 
med utsläppsminskningar på mellan 25 till 40 % till år 2020 jämfört med 

1990 års nivå, som föreslagits av AWG och EU under hösten 2007, kan 
öppna för att fler åtgärder bedöms vara nödvändiga. En regel som rör 
standarder och märkning föreskriver att medlemsländerna ska välja den 

åtgärd som gör minst skada för världshandeln, vilket öppnar upp för en 
möjlig dispyt: finns det åtgärder som påverkar den gränsöverskridande 
handeln i mindre omfattning och som kan uppnå målsättningen?47 

Det är viktigt att skilja mellan om standarden eller märkningen gäller 
produkterna och hur de används och/eller produktionsprocesser eller hur 

varan transporteras. Zhang och Assuncão (2003) och Charnovitz (2003) 
menar att en ökad harmoniering av internationella standarder för t.ex. 
energieffektivitet eller gemensamma definitioner av ren energi, skulle 

underlätta handel mellan stater. Det är också viktigt att fastslå att 
multilaterala åtgärder generellt sett föredras inom handelsregimen framför 

unilaterala för att uppnå mål som stipuleras i MEA. Detta är viktigt för 
diskussionen om många vägar till samma mål (se avsnitt 3.4). Ett globalt 
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 Observera att detta inte gäller ”privata standarder”, dvs. sådana som utvecklas av icke-statliga organisationer 

och företag, varför många märkningssystem aldrig behöver anmälas. Det är graden av statlig inblandning som 

avgör om ett system behöver anmälas eller inte. 
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 Cosbey (1999), Luterbacher och Norrlöf (2001), Sampson (2001), Charnovitz (2003), Zhang och Assuncão 

(2003), Brewer (2004) och Kommerskollegium (2004). 
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 Klimatkonventionens artikel 3.5 innehåller en liknande skrivning om att handlingsprogram för att motverka 
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avtal minskar risken för dispyt än flera bilaterala eller regionala avtal. Om 
framtida klimatavtal skulle innehålla tillverkningsstandarder, så skulle de 

ges större tyngd i en eventuell dispyt. Två förslag handlar om att utveckla 
internationell teknisk standard för bränsle- eller energieffektivitet, utsläpp av 

växthusgaser och att harmoniera och öka klimatmärkningssystemens 
transparens under överinseende av internationella standardiseringsorgan 
(Zhang och Assuncão 2003, Kommerskollegium 2004). När det gäller 

klimatmärkning och WTO-regler, så är det väsentliga om den är frivillig eller 
obligatorisk (teknisk föreskrift) samt hur det påverkar marknadstillträdet för 

utländska producenter. WTO:s regler är inte tillämpliga på privata, frivilliga 
märkningssystem. Icke-produktrelaterade kriterier anses inte tillåtna enligt 
TBT-avtalet även om de inte är uttryckligen förbjudna (Chang 1997, 

Michaelowa 1997, Dröge et al 2007). Obligatorisk märkning av 
produktionsprocess eller –metod måste uppfylla villkoren i TBT-avtalet, 
eftersom de betraktas som en teknisk föreskrift (inte skapa onödiga 

handelshider, inte diskriminera utländska likadana varor) (Dröge et al 2007). 

Klimatkonventionens parter uppmanas dessutom samarbeta för att förstärka 

den sammanlagda effekten av handlingsprogram.48 Därigenom förväntas 
erfarenheter om handlingsprogram och åtgärder spridas och underlätta 
utvecklingen av metoder för att göra handlingsprogram och åtgärder mer 

jämförbara, transparanta och effektiva. Partskonferensen ges dessutom 
mandat att samordna de områden som föreskrivs i klimatavtalen om så 

bedöms nödvändigt. 

Tekniska föreskrifter har bedöms vara ett av de områden med mest risk för 
konflikt mellan de båda regelsystemen, t.ex. en standard för energieffektivitet 

(Brewer 2004, Kommerskollegium 2004). Grunden till detta är den svepande 
formuleringen i Kyotoprotokollets art. 2 Detta öppnar upp den kritiska frågan 
huruvida standarden gäller varor eller  PPM (Brewer 2004. Buck och 

Verheyen (2001) menar att det är väsentligt att standarder för 
energieffektivitet utvecklas och tillämpas på ett öppet, icke-diskriminerande 

sätt och i en ansträngning att samarbeta med andra parter samt att 
standarden ska anses nödvändig för att uppnå det klimatpolitiska målet som 
eftersträvas och de ska helst baseras på allmänt accepterade internationella 

standarder. I kölvattnet efter att Japan införde en standard för personbilars 
bränsleeffektivitet för att fullgöra sina åtaganden under Kyotoprotokollet 
anses det särskilt viktigt att standarden inte uttalat diskriminerar mellan 

utländska och inhemska varor.  

Tekniska föreskrifter kan också vara ett en del av framtida 

klimatöverenskommelser (Zhang och Assuncão 2003). Utvecklingsländer har 
allt sedan förarbetena till Stockholms-konferensen 1972 pekat på faran att 
tekniska standarder i miljöns namn blir ett en förtäckt ”neo-protektionism” 

genom att hålla utvecklingsländer i ett påtvingat handelsberoende (Selin och 
Linnér 2005) Detta är även en central fråga i pågående klimatförhandlingar, 

särskilt vad det gäller en av de fyra centrala byggstenarna: teknisk utveckling 
och tekniköverföring. Anledningen till att utvecklingsländer trycker så hårt 
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på denna fråga är att självfallet att de riskerar att få en konkurrensnackdel 
med begränsad tillgång eller fördröjd tillgång till utvecklingen inom ren 

teknik (Zhang och Assuncão 2003). I och med att standarder sannolikt blir 
en del i kommande klimatavtal, kommer samordningen mellan 

klimatkonventionens instrument och WTO:s TBT-avtal att behöva ses över. 

4.1.4. Offentlig upphandling 
Offentlig konsumtion utgör en väsentlig del av den totala konsumtionen och 
offentliga aktörer kan genom att kriterier för upphandling påverka 

möjligheterna för utländska företag att konkurrera på lika villkor. WTO:s 
avtal om offentlig upphandling, som införlivats i EU:s lagstiftning om offentlig 

upphandling, syftar till att öka transparensen i offentlig upphandling och 
därigenom synliggöra de krav som ställs och regler som gäller.49 Brewer 
(2004) och Buck och Verheyen (2001) konstaterar att den upphandlande 

parten kan formulera miljökrav utifrån produktens direkta energiförbrukning 
medan klimatförändringars konsekvenser som inte är direkt kopplade till 

produkterna är problematiska, exempelvis föreskrifter om el genererad från 
förnybara råvaror. Det innebär också att krav på utsläpp av växthusgaser, 
vilka oftast är en del av varans tillverkningsprocess, inte skulle vara tillåtna. 

Exempelvis är det svårt att kräva att köpa in elektricitet från vattenkraft i 
stället för kolkraft om inhemska elproducenter främst har vattenkraft och 

utländska kolkraft (Assuncão och Zhang 2002).50 

I forskningslitteraturen51 framhålls också att krav på miljömärkning i 
offentlig upphandling komplicerar upphandlingsprocessen och därför är 

tveksamma från handelssynpunkt. I stället att för att betona de kriterier som 
används för miljömärkning kan man föreskriva val av produkter som 
bedömts av ett märkningssystem, till exempel KRAV-produkter. Klimatkrav 

inom offentlig upphandling anses inte vara särskilt problematiskt ur 
handelssynvinkel i dagsläget, eftersom avtalet inte innefattar alla länder och 

att parterna själva kan undanta sektorer från sina åtaganden (Brewer 2004). 

4.1.5. Förändrad markanvändning för ökad inlagring av kol 
Ett område, som inte har blivit lika väl genomlyst, rör sänkor eller åtgärder 
som syftar till ökad inlagring av kol i mark och skog. I Kyotoprotokollet 

urskiljs två sorters sänkor, dels direkt förändring av markanvändning 
exempelvis genom beskogning eller återplantering av skog, dels genom andra 

förändringar som påverkar inlagringen av kol i skogs- och jordbruksmark.52 
Exempel på förändrad markanvändning, innefattar odling av biobränslen på 
odlingsbar mark, gödslingsåtgärder och jordbearbetnings-metoder (Brewer 

2004, Kommerskollegium 2004).  
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 Flera bedömare har diskuterat frågan om klimatkriterier som krav för offentlig upphandling, t.ex. Cosbey 

(1999), Luterbacher och Norrlöf (2001), Zhang och Assuncão (2003) och Brewer (2004). 
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Markanvändningsåtgärder länkar främst till WTO:s jordbruksavtal, i vilket 
det finns ett undantag för så kallade gröna stöd, vilka anses ha inga eller 

ringa effekter på handel med jordbruksprodukter. För att ett stöd ska 
undantas från jordbruksavtalets bestämmelser måste det: 1) vara en del av 

ett miljöprogram med ett tydligt syfte, 2) uppfylla de föreskrivna villkoren för 
produktionsmetoder eller råvaror, och 3) stödet får inte överkompensera 
lantbrukaren, dvs. ersättningen får inte överstiga inkomstförlusten eller de 

extra kostnaderna för att uppfylla miljömålsättningen (Agreement on 
Agriculture, Annex II, art. 12). 

Den väsentliga frågan här handlar om att utforma stöden till projekt för 
inlagring av koldioxid så att de uppfyller villkoren för undantag (Brewer 
2004). Den här typen av stöd som kompenserar för lantbrukarens extra 

kostnader för att modifiera produktionsmetoden anses inte problematiska, 
eftersom de snarare minskar än ökar den producerade volymen. 
Handlingsprogram och åtgärder för att främja kolinlagring i mark och skog 

kommer troligen att påverka produktionsvolymen, t.ex. skogsproduktionen, 
och är därför mer problematiska i förhållande till WTO:s jordbruksavtal. Stöd 

till ökad produktion av grödor för bioenergi kan dessutom inrymmas under 
WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder och påverka 
förutsättningarna för andra energikällor. 

Vi känner inte till några pågående jordbruksprogram i Sverige med ett uttalat 
syfte att minska utsläppen eller öka upptagen av växthusgaser utan sådana 

nyttor har uppkommit som en bieffekt till andra önskade nyttor, t.ex. stöd till 
ekologisk odling eller att lägga marken i träda. I framtiden väntas EU:s 
jordbrukspolitik länkas allt starkare till klimatpolitiken (Kommerskollegium 

2004). Potentiellt kan kraven på stöd som undantas från bestämmelserna av 
miljöskäl att systemet utsätts för påfrestningar.  

4.2. Länkningar till Kyotoprotokollets tre flexibla mekanismer 
Kyotoprotokollets tre flexibla mekanismer nämns ofta som tänkbara 
konfliktområden för världshandels- och klimatregimerna. 

4.2.1. Handel med utsläppsrätter 
Handel med utsläppsrätter är den flexibla mekanism som dragit till sig störst 

uppmärksamhet av forskarna.53 Kyotoprotokollet skapade ett internationellt 
handelssystem för olika sorters utsläppskrediter eller –kvotenheter, såsom 

assigned amount units (AAU), certified emission reductions (CER) och 
emission reduction units (ERU). Förutom dessa tillkommer de system för 
handel med utsläppsrätter som olika parter inför, t.ex. EU:s system för 

handel med utsläppsrätter, ETS. IET avser handel med AAUs. JI avser 
handel med ERUs, som är projektbaserad handel med AAU då ERUs är 
omdöpta AAUs. CDM avser CERs. I relation till världshandelsreglerna är det 

viktigt att skilja mellan de regionala, nationella eller subnationella systemen 
och den internationella handel med utsläppsrätter som föreskrivs i 

Kyotoprotokollet.  
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De regionala systemen för handel med utsläppsrätter har av de flesta 
bedömare bedöms som relativt kompatibla med WTO:s regelverk. Tre 

områden har bedömts vara mer problematiska. För det första, det sätt på 
vilket utsläppsrätterna allokeras mellan företag inom ett visst land måste 

vara förenligt med WTO:s regelverk. Exempelvis Petsonk (1999) menar att 
gratis tilldelning, så kallad grandfathering, inte behöver vara felaktigt, 
eftersom det är upp till varje stat att själv avgöra hur de vill fördela 

rättigheterna. En alltför generös tilldelning av utsläppsrätter skulle kunna 
betraktas som en subvention till de företag som får dem och således falla in 

under WTO:s SCM-avtal.54 För det andra, handel med utsläppsrätter kräver 
tjänstemekanismer såsom mäklare och börser för att fungera effektivt. Dessa 
tjänster anses falla in under GATS (Cosbey 1999). Det innebär att om landet 

ifråga har åtagit sig att liberalisera denna sektor, så får inte utländska 
mäklare diskrimineras. För det tredje, får inte de regler som gäller för 
etablering av nya aktörer på marknaden förvåra för utländska företag, vilket 

det kan vara om utsläppsrätter är ett villkor för etablering. Här är det viktigt 
att allokering och handel med utsläppsrätter inte systematiskt gynnar 

svenska företag på bekostnad av utländska företag eftersom allokeringen då 
riskerar bryta mot principen om mest gynnad nation. Med ett liknande 
resonemang argumenterade Zhang (1998) att om vissa sektorer gynnas 

framför andra kan detta anses vara en förtäckt exportsubvention. 

Flera bedömare har analyserat om WTO:s regler är tillämpliga på den 

internationella handel med utsläppsrätter, som föreskrivs i Kyotoprotokollet. 
Vissa bedömare menar att de föreskrivs i ett multilateralt miljöavtal och 
därför faller under denna regim. Det finns dock inga sådana regler, utan ett 

medlemsland i WTO kan ta ett sådant fall till en tvist. Frågan har också 
handlat om en utsläppsrätt är en vara, ett finansiellt instrument eller 
ingetdera. Mycket talar för att själva utsläppsrätten är ett finansiellt 

instrument och därför faller inom ramen för GATS (Cosbey 1999, 
Kommerskollegium 2004). De som menar att en utsläppsrätt inte är 

någotdera baserar argumentationen på att staterna som ingår i handeln 
frivilligt har kommit överens om handel med utsläppsrätter och att därför 
WTO:s regler inte är tillämpliga (Charnovitz 2003). 

4.2.2. Gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling 
De projektbaserade mekanismerna – CDM och JI - anses också beröra WTO-
avtalen på flera sätt.55 CDM- och JI-projekt länkar till WTO:s SCM-avtal. JI-
projekten har ansetts kunna leda till att principen om mest gynnad nation 

urholkas, om projektet explicit villkoras av att använda inhemsk teknik, 
vilket inte alls behöver vara fallet för JI- eller CDM-projekt, eller att tillgången 

till teknik villkoras till att bara gälla JI-projekt (Lutherbacher och Norrlöf 
2001, Kommerskollegium 2004). CDM-projekt anses vara den mest 
problematiska flexibla mekanismen i förhållande till WTO:s regelsystem 

� 
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 Här finns det olika uppfattningar. Petsonk (1999) menar att en allokering baserat på historiska utsläpp inte ska 

betraktas som finansiellt bidrag, medan Charnowitz (2003) menar att finansiella bidrag inte behöver innefatta en 

överföring av pengar utan även rättigheter. Bilden kompliceras av att en utsläppsrätt inte är en vara i sig. 
55

 T.ex. Petsonk (1999), Kim (2001), Luterbacher och Norrlöf (2001), Sampson (2001), Werksman och Santoro 

(2001), Zhang (2001), Brewer (2003), Charnovitz (2003), Brewer (2004), Kommerskollegium (2004) och 

Lodefalk och Storey (2005). 
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(Luterbacher och Norrlöf, 2001). CDM-rpjekt delar problemet med mest 
gynnad nation, dvs. om ett medlemsland gör investeringen i projektet 

avhängig av inhemska leverantörer riskerar detta att bedömas som en 
exportsubvention, vilket är förbjudet (Kommerskollegium 2004). Det bör 

alltså vara upp till projektledaren att själv välja varor och tjänster.  

Dessutom skulle en medlemsstat kunna erbjuda utsläppsrätter väldigt billigt 
inom en sektor, vilket skulle kunna betraktas som en subvention. I 

föreskrifterna för CDM-projekt ligger ett krav på additionalitet56, dvs. att 
utsläppsminskningarna inte skulle ha kunnat genomföras utan projektet.  

Eftersom ett villkor för att erhålla utsläppskrediten är att CDM-projektet 
leder till utsläppsminskningar kommer det inte att betraktas som en 
subvention (Lodefalk och Storey 2005). CDM- och JI-projekt har också 

ansetts länka till WTO:s tjänsthandelsavtal, till exempel att utveckla och 
driva projekt men också att övervaka och certifiera projekten samt 
tillhandahålla handelssystem för CER och ERU (Petsonk 1999). I detta fall 

måste principen om mest gynnad nation följas. Således skall tjänsteföretag 
från alla medlemsländer ges möjlighet att leverera tjänsten. Det finns också 

en risk för konflikt om ett land bara accepterar ERU:s eller CER:s från länder 
vars projekt uppfyller strängare krav än vad som stipulerats i Kyoto-
protokollet.  

CDM-projekt ska, förutom utsläppsminskningar, även bidra till att uppnå en 
hållbar utveckling i värdlandet. Om detta innebär att vissa lokalt 

producerade varor eller lokal arbetskraft föreskrivs, skulle förfarandet bryta 
mot WTO:s multilaterala investeringsavtal (.Kim 2001, Werksman och 
Santoro 2001) Detta avtal har dock inte global täckning. 

4.3 Principer 
Både klimatkonventionen och WTO vägleds av principer. I avsnitten 2 och 3 
beskrevs några av dem. I detta avsnitt diskuteras på vilket sätt principerna 

kan fungera som förstärknings- eller konfliktpunkter mellan regimerna. 

Multilaterala avtal för globala miljöproblem. Den princip inom internationell 
miljörätt som föreskriver att globala miljöproblem främst ska bekämpas med 

åtgärder som förhandlats fram multilateralt kan komma i konflikt med 
enskilda medlemsländers vilja att gå före i miljöpolitiken. Vid tvistlösning 

inom handelsregimen har det hittills betonats att det är viktigt att den part 
som infört en åtgärd som begränsar världshandeln förhandlat med andra 
parter. Sålunda är det enklare att driva på klimatpolitiken genom stöd till 

andra länder än genom restriktioner som kan påverka handel med varor och 
tjänster. 

Hållbar utveckling. Senaste bedömningsrapporten från FN:s klimatpanel 
understryker vikten av att länka åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser till åtgärder för hållbar utveckling (IPCC 2007a-f). Sedan 1992 

har vikten av att göra denna koppling framhållits med olika intensitet både 

� 
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 Vi behandlar inte frågan om vad som händer om värdlandet – som inte har några åtaganden att minska 

utsläppen att växthusgaser - installerar den gamla tekniken någon annan stans (Luterbacher och Norrlöf 2001). 
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inom klimatkonventionens och -panelens arbete. Att länka miljö och 
utveckling har varit en central del av FN:s miljöarbete sedan förarbetena till 

Stockholm-konferensen. En grundtanke i policyprocessen om att länka miljö 
och utveckling är att det krävs en gemensam handlingsplan som kan förena 

inte bara Nords och Syds intressen utan också olika sektorer inom det 
internationella arbetet. FN:s millenniemål manifesterar denna tanke: handel, 
materialflöden, miljöpåverkan, utvecklingsinsatser, tekniköverföring och 

hälsa länkas samman i en potentiell “meta-förhandling” (Susskind 1994). 

FN:s arbete med att länka miljö och utveckling har också under senare år lett 

till alltfler röster om att betrakta hållbar utveckling som ett meta-mål för 
handels- och miljöavtal (Churie Kallhauge och van Well 2005). I detta 
sammanhang tänker sig förespråkarna att hållbar utveckling ska fylla en 

funktion som en positiv super-synergi. Med en sådan läsning förhåller sig 
handels- och klimatavtalen till den övergripande målsättningen om hållbar 
utveckling, om än på olika sätt. Om en gemensam princip vägleder båda 

regimerna kan det få betydelse för acceptansen av åtgärder som syftar till att 
uppfylla mål som motiveras av den. Ett problem i sammanhanget är att det 

finns flera delvis svårförenliga gestaltningar av vad hållbar utveckling 
innebär bland klimatkonventionens parter, t.ex. utvecklingsländer och USA. 
Det är troligt att liknande skillnader kommer till uttryck i WTO. Ett ökat 

fokus på hållbar utveckling innebär inte att det blir enklare att komma 
överens om vad det innebär.  

Särskild och differentierad behandling – Gemensamt men differentierat 
ansvar. Handelsavtalens paragrafer om särskild men differentierad 
behandling och klimatregimens princip om gemensamt men differentierat 

ansvar innebär att båda regimerna accepterar att parterna behandlas olika 
(Najam et al 2003). SDT-principen innebär att WTO-avtal innehåller 

bestämmelser som ger utvecklingsländerna särskilda rättigheter, medan de 
industrialiserade länderna åläggs skyldigheter och möjligheter att behandla 
utvecklingsländer mer fördelaktigt än övriga WTO-medlemmar. Exempelvis 

beslöt man 1995 att utvecklingsländer inte behövde sänka tullar och stöd 
lika mycket som industrialiserade länder. Under Doha-rundan ska principen 
ytterligare preciseras och operationaliseras (Hoekman et al 2004). Sedan 

ministermötet i Cancún strandade har detta arbete bromsats upp, men 
arbetet med att förtydliga vad SDT-principen innebär i praktiken kommer att 

fortsätta. Vid ministermötet i Hongkong nåddes en överenskommelse om tull- 
och kvotfritt tillträde för alla Minst utvecklade länder till alla 
industrialiserade länder, men frivilligt till övriga u-länder. Att länka dessa 

båda principer skulle kunna innebära att man utgår från olika tidtabeller för 
efterlevnad eller undantag för vissa påföljder av miljöskäl (EU 1996). 
Sammanlänkning av dessa principer spelar en mycket begränsad roll för 

närvarande, men kan mycket väl få större betydelse i framtiden. 

Principen om att förorenaren betalar. Förhållandet mellan principen om att 

förorenaren betalar inom klimatregimen och handelsregimens bestämmelser 
om anti-dumpning länkar de båda regimerna (Najam et al 2003). Den spelar 

dock en mycket begränsad roll i praktiken inom klimatregimen. Den utgår 
huvudsakligen från principen gemensamt, men differentierat ansvar (se 3.2.) 
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4.4 Bioenergilänkningar 
Med nuvarande prisnivåer på råolja (Flood 2008, Blas och Flood 2008) och 

en stadig ökning av enerikonsumtion, särskilt i utvecklingsländer (EIA, 
2007a), stiger förväntningarna på vad biobränslen kan bidra till. Biobränlen 
förväntas av olika aktörer att lösa framför allt tre  olika mål (Kuchler och 

Linnér, 2008). 
 Öka nationell och internationell energisäkerhet  

 Landsbygdsuteckling och lönsam jordbruksproduction.  
 Minskad miljöbelastning, främst minskade utsläpp av koldioxid.  
 

Dessa områden kan stödja varandra, men också komma i en konflikt. I en 
analys över synergieffekter behöver vi först och främst göra en distinktion 
mellan olika typer av länkningar. Vi delar in länkningarna i fyra kategorier: 

Natursystem, socio-ekonomiska, institutionella och politiska länkningar 
(Linnér 2006). Den sistnämnda går vi inte närmare in på i denna rapport. 

Den innefattar de sammanlänkningar mellan olika frågor som kan göras i 
exempelvis en förhandling för taktiska eller strategiska ändamål. För 
exemplet biobränslen kan det vara värdefullt att göra en distinktion mellan 

de tre första. I rapporten diskuterar vi löpande de institutilnella 
länkningarna. 

4.4.1 Exempel på Socio-ekonomiska länkningar 

Positiva synergier 
Enligt vissa bedömare kommer bioenergi att kunna bidra till att diversifiera 
energiresurser, få en vidare krets av länder att bli betydande 

bränsleexportörer,  minska trycket på oljemarknaden samt minska 
oljeberoendet, särskilt i oljeimporterande länder (Hodes et al 2004, 
WorldWatch Institute 2006).  

 
Förespråkarna för biodrivmedel hävdar att flytande drivmedel framställda av 

första generationens biomassa kan transformera jordbrukssektorn i en 
gynnsam riktning. Att odla och framställa drivmedel från grödor skapar 
arbetstillfällen, nya inkomstmöjligheter för lantbrukarna och därigenom 

stärks landsbygdens ekonomi. De ökade priserna för de grödor som används 
för framställning av biodrivmedel ökar också vinstmarginalen i områden som 

odlar sådana råvaror (IEA 2004, WorldWatch Institute 2006, WorldWatch 
Institute 2007).  
 

Biodrivmedel tillhandahåller inte bara renare energi, vilket är en central 
faktor för att kunna uppnå FN:s millenniemål, utan de kan även leda till ett 
mer diversifierat skogs- och jordbruk, förbättrad tillgång till energi särskilt i 

fattiga landsbygdsområden i utvecklingsländerna (FAO 2005a). Ökad 
marknad för biodrivmedel anses även bidra till att lösa problemen med att 

liberalisera handeln med jordbruksprodukter, dvs. att ta bort eller minska 
subventionerna i främst de utvecklade länderna. Istället för att dumpa grödor 
utomlands kan industriländerna framställa biodrivmedel (IEA 1994). 

Produktion av biodrivmedel har redan bidragit till att minska exempelvis 
spannmålsbergen i de utvecklade länderna genom att de kraftigt 
subventionerade grödorna tas i anspråk för att framställa biodrivmedel. Här 



 

 41 

kan bioenergi/klimatpolitiken bidra till att upprätthålla jordbrukets 
produktionsförmåga genom att kunna ta överskotten i anspråk (Steenblik 

2007). 
 

Negativa synergier 
Den ökade efterfrågan på biodrivmedel har under senare tid ansetts vara en 
viktig faktor för de stigande matpriserna, direkt eller indirekt genom 

spekulation (Brown 2003, Brown 2008, OECD/FAO 2007). I den så kallade 
mat- versus drivmedelsdebatten (Runge och Senauer 2007) har framför allt 

den första generationens biodrivmedel gestaltas som att de tränger ut 
matproduktion, förändrar markanvändning och driver upp de globala 
matpriserna genom att fläta samman de globla energi- och matmarknaderna 

(Morton et al 2006 OECD/FAO 2007, Thoenes 2007).  
 
Att införa en storskalig satsning på biodrivmedelsproduktion innebär 

förändringar av jordbrukssektorn. De negativa effekterna kan vara en 
minskning av antalet arbetstillfällen genom mekanisering eller ökat 

utnyttjande av daglöneabetare och outbildad arbetskraft (Patel 2008, Phillips 
2007, BiofuelWatch 2007). Storskaliga satsningar kan även skapa industriell 
aktivitet på landsbygden, vilket kan vara ett uttalat mål nationellt sett; men 

det kan även leda till att lokalbefolkningen stängs ute från traditionella 
försörjningssystem (Gehua et al 2005, Kaltner et al 2005, Morris 2006). 

Småskaliga satsningar som drivs av landsbygdbefolkningen själva har 
däremot större chans att leda till såväl förbättrad energitillgång som 
inkomstmöjligheter. För att maximera de gynnsamma effekterna från 

biodrivmedel från landsbygden behöver lantbrukarna, enligt bland andra 
WorldWatch Institute (2006) själva vara drivande i att odla, framställa och 
använda biodrivmedlen. De måste få en rådighet över den största delen av 

förädlingskedjan. För närvarande anses avsaknaden (den bristande) av 
köpkraft(en) vara den viktigaste orsaken till matosäkerheten i världen. Ökad 

inkomst från framställning av biodrivmedel kan möjligen höja inkomstnivån i 
ett visst land. Om inkomsterna stärks hos de grupper vars köpkraft i dag är 
svag, kan alltså matosäkerheten motverkas. (FAO 2005a) 

4.4.2 Exempel på natursystem länkningar 

Positiva synergier 
Biodrivmedel gestaltas i synnerhet som en lösning på den globala 
klimatproblematiken men även som en lösning på lokala miljöproblem 

exempelvis luftkvaliteten i städer (McCormick et al 2006, Hulsey and 
Coleman 2006). 

 
Negativa synergier 
Oavsett om det finns tillräckligt med mark globalt sett för att trygga 

matförsörjningen och öka produktionen av grödor för biodrivmedel, så 
innebär ett sådant ändrat produktionssystem nya risker för producenterna 

(Mathews 2006, Mathews 2007, Sachs 2007). Dessa risker innefattar bland 
annat naturlig klimatvariation såsom skogsbränder och torka och effekter 
som orsakas av klimatförändringar exempelvis mer frekventa översvämningar 

(IPCC 2007a), men de nya grödorna exponeras även mot andra typer av 
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skadeorganismer (Mackenzie 2007, Pearce 2007). Sådana effekter måste tas 
med i beräkningen när man genomför bioenergisatsningar i särskilt sårbara 

områden.  
 

Stora plantager som kräver mycket bevattning kan tränga ut 
vattenanvändningen för andra jordbruksprodukter (Dias De Oliveira et al 
2005, Kojima och Johnson 2005, Postel 2006). Storskaliga monokulturer för 

industriell framställning av biodrivmedel har effekter för den biologiska 
mångfalden i det aktuella området och även ökad användning av genetiskt 

modifierade varianter av grödor samt andra miljöeffekter som vidhäftar ett 
högintensivt jordbruk (WorldWatch Institute 2007). Dessa effekter 
inkluderar: avledning och försämrad kvalitet av vattenresurser (Kojima and 

Johnson 2005, Simpson et al 2008), försämrade markresurser (Brown 1997), 
avskogning och förlust av värdefulla ekosystem (Butler 2008) och 
växthusgasutsläpp från förändrad markanvändning (Crutzen et al 2007, 

Searchinger et al 2008). 

4.4.3 Institutionella länkningar 

Sekretariaten för både WTO och UNFCCC är eniga om att regelsystemen skall 
harmonieras. Som tidigare nämnts har samarbete etablerats mellan WTO och 
UNFCCC (2.3.2, 3.2). Bland annat deltar WTO i sidoaktiviteter inom 

UNFCCC, institutionerna skriver gemensamma rapporter om hur de båda 
politikområdena påverkar varandra och de beviljar observatörsstatus i 

varandras kommittéer. På detta sätt har en plattform för samarbete skapats 
och en process för att systematiskt identifiera de viktigaste 
beröringspunkterna och överföra information om pågående förhandlingar.  

 

4.5 Överväganden för ökad samstämmighet 
Genomgången ovan har lyft fram ett antal konflikt- och förstärkningspunkter 

mellan världshandels- och klimatavtal, vilka sammanfattas i detta avsnitt. I 
tabeller för nuvarande (4.1) och för potentiella (4.2) länkningsområden, vill vi 
ge en överblick över dessa områden som ett underlag för eventuella 

prioriteringar. Vi listar länkningsområden, vilka konsekvenser de kan få för 
respektive regim, hur aktuell en fråga är samt pekar på överväganden som 

kan göras för att hantera konflikter och främja synergier. 

Doha-rundan kommer knappast att vidga WTO:s mandat ytterligare. 
Samtidigt verkar det sannolikt att den klimatöverenskommelse som kommer 

att efterträda Kyotoprotokollet kommer att vara bredare och mindre ensidigt 
fokuserat på kvantitativa utsläppsmål. Det innebär att ett flertal nya 
länkningsområden mellan handel och klimat kommer att skapas. Dohas 

miljörelaterade förhandlingar antas leda till en precisering av förhållandet 
mellan STO i MEA och befintliga handelsregler – fastän inte för framtida 

klimatöverenskommelser och dispyter mellan part och icke-part och mer 
systematisk samverkan på institutionell nivå. Det verkar också sannolikt att 
en snäv lista med miljövaror och tjänster kommer att förhandlas fram samt 

eventuellt ett undantag för specifika miljöprojekt. Inom klimatkonventionen 
kommer förhandlingarna troligen att leda till att fler kategorier av 
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handlingsprogram och åtgärder förhandlas fram samt ett breddat deltagande 
av såväl länder som aktörer.  

 
Tabell 4.1. Exempel på länkningsområden och faktorer för att uppnå större 
grad av samstämmighet.  
Länknings-

område 

Konsekvenser för 

klimatkonventione

n  

Konsekvenser för 

WTO  

Hur aktuell är frågan? Faktorer för ökad 

samstämmighet 

Minskade 

subventioner 

till fossil 

energi 

Åtgärd i KP § 2. 

Främjar andra 

energislag. 

Diskuteras i WTO som 

marknadstillträde för 

energiprodukter, riktat 

mot kolinnehåll  

Inte aktuellt inom Doha, alltså 

blir det upp till varje 

medlemsland, kolproducenter 

gynnas  

Föra upp frågan i framtida 

WTO-förhandlingar 

Spridning av 

teknik 

Åtgärd i UNFCCC 

och KP, viktigt 

funktionellt och 

strategiskt för 

bredare deltagande. 

GATT, SDT. TRIPS 

och Teknikspridning. 

WTO har hittills inte 

förhandlat om 

miljövaror.  

Aktuell i båda regimerna. Svårt 

att implementera existerande 

styrmedel och att utforma nya. 

Verka för att miljöprojekt-

förslaget går i genom. Bevaka 

förslagen inom UNFCCC och 

dess kompatibilitet med WTO:s 

regelverk. 

Klimat-

märkning 

Förespråkas av ett 

stort antal aktörer. 

Kan underlätta 

konsumentval. 

TBT, Offentlig 

upphandling, SPS om 

det rör livsmedel. 

Miljömärkning är en 

svår fråga inom WTO, 

speciellt PPM-relaterad 

Under övervägande i Sverige. Utveckla standard inom 

relevant internationell 

organisation. Frivillig 

märkning oproblematisk. Är 

detta på stående verkligen 

underbyggt? Ska vara 

nödvändig och tillräckligt 

träffsäker. 

Teknisk 

standard och 

certifiering 

IPCC pekar på 

möjligheten av 

CO2-standarder. 

Diskuteras för flera 

transportslag i 

SBSTA. ? 

 

TBT, inga onödiga 

handelshinder. 

PPM kontroversiellt. 

Flera förslag finns: Standard för 

energieffektivitet, utsläpp av 

växthusgaser, certifiering som 

krav för upphandling. U-länder 

ofta emot standarder, eftersom de 

inte är med och formulerar 

kraven. Diskuteras på EU-nivå 

Gör certifiering frivillig, följ 

WTO:s uppförandekod, 

transparens, nödvändighet, 

objektiva kriterier, icke 

diskriminering, välj åtgärder 

som har minst negativ påverkan 

på världshandel, samarbete 

med andra stater. 

Ökade stöd för 

införande av 

miljöteknik  

Klimatsekretariatet 

försöker lyfta frågan 

om omställning av 

subventioner för att 

utveckla teknik för 

hållbar produktion 

av energi. 

SCM: inga generella 

undantag för 

engångsanpassning till 

strängare miljökrav 

längre. PPM. 

Diskuteras inom 

klimatkonventionen. 

Kunna erhållas av alla företag 

som uppfyller kriterierna, inte 

systematiskt missgynna 

utländska företag, inte 

överkompensera, koppling till 

miljömålet 

Subventioner 

till odling av 

biogrödor 

Främja biobränslen, 

nationellt 

högintressant 

AoA: påverkar 

produktionsvolymen  

inte ett grönt stöd. SCM 

om det påverkar handel 

med andra 

energiprodukter.  

WTO förhandlar om handel med 

jordbruksprodukter. 

Översyn över samverkan 

mellan klimatmål, nationell 

energisäkerhet, näringspolitiska 

mål och internationella 

utvecklingsmål  

Arealstöd  Åtgärd enligt KP för 

mer hållbara 

jordbruksmetoder.  

AoA: ökar inte 

produktionen, grönt 

stöd kompatibelt. 

Får inte överkompensera Ej pricksäkra åtgärder för 

klimatmål/biodrivmedel. 

Stöd till 

ekologisk 

odling  

Åtgärd enligt KP för 

mer hållbara 

jordbruksmetoder. 

AoA: ökar inte 

produktionen, grönt 

stöd kompatibelt. 

Får inte överkompensera Ej pricksäkra åtgärder för 

klimatmål/biodrivmedel. 

Handel med 

utsläppsrätter 

En av KP:s tre 

mekanismer 

Allokering, tjänster för 

att få handeln att 

fungera, nya aktörer på 

marknaden 

Diskussion om inför KP:s andra 

åtagande period. 

Inte alltför generös tilldelning 

till inhemsk industri, tillåt 

mäklare och tjänsteföretag 

oavsett hemvist 

CDM och JI Biodrivmedel 

möjlig för CDM. Få 

projekt f.n. 

Klimatkonventionens 

sekretariat observatör 

vid WTO CTE 

Aktuell i WTO Se över att ERU och CER 

standarder är konsistenta med 

nästa avtal inom 

klimatregiment. 
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Tabell 4.2. Exempel på potentiella länkningsområden mellan världshandel 
och klimat. 
Tänkbart 

länkningsområde 

Klimat Världshandel Hur aktuell är frågan? Hur gör man för att 

öka graden av 

samstämmighet? 
Teknikspridning Nyckelelement för att 

få med U-länder och 

kostnadseffektiva 

minskningar. 

Mandat i Doha, snäv 

lista med få 

klimattekniker, 

miljöprojekt med på 

listan 

Indien har föreslagit 

miljöprojekt, svårt att enas 

om en lista i Doha, PPM 

fortfarande känsligt, EPP:s, 

efterfrågan på biobränslen 

kommer sannolikt att öka 

EPP:s kan öka U-

ländernas vilja att delta, 

t.ex. etanol från 

Brasilien. 

Om CDM eller JI projekt 

kan klassas som 

miljöprojekt 

Deltagande 

Fler länder med i 

KP:s andra 

åtagandeperiod 

Större täckning av 

utsläpp, svårare att 

komma överens, ökar 

legitimiteten 

Mer likartat 

medlemskap minskar 

risken för konflikt 

mellan part och icke-

part. Doha-rundan 

behandlar bara STO i 

MEA:s och tvister 

mellan två parter. 

Balimötet 2007 indikerade en 

ökad möjlighet till att fler 

länder ingår med mer 

likartade åtaganden om 

minskning från 2009 och 

framåt. 

Breddat deltagande 

innebär att fler omfattas 

av samma regelverk. 

Koordinering mellan 

avtalen. 

Handel med 

utsläppsrätter mer 

riktat mot sektorer 

Utvidgning av handel 

med utsläppsrätter 

diskuteras inför KP:s 

andra åtagande period. 

Sektorer kan 

systematiskt gynnas 

exportsubvention 

EU:s förslag till klimat- och 

energipolitik jan 2008. 

Regionala delstats initiativ i 

USA 

Undvika grandfathering 

Auktion av utsläppsrätter  

Restriktiv att undanta 

sektorer 

Flera vägar mot 

samma mål 

 

Diskuteras inom 

UNFCCC som en 

strategi för att få till 

stånd tillräckliga 

utsläppsminskningar 

Unilaterala åtgärder 

är mindre kompatibla 

Mycket lite har hänt för att 

utveckla gemensamma 

handlingsprogram och 

åtgärder. Snarare en 

tilltagande skillnad mellan 

klimatpolitik i olika länder 

Skillnaden i 

klimatpolitiska 

åtaganden och regler 

ökar risken för konflikt 

Mer obligatorisk 

certifiering 

Ingen större fråga 

inom UNFCCC 

(förutom inom CDM) 

men diskuteras på 

nationell nivå 

Utifrån PPM 

problematisk 

Om den är frivillig inte stort 

problem 

Utvecklas inom 

internationella 

organisationer. Följ 

WTO:s uppförandekod 

(se tabell 4.1). 

Starkare koppling till 

nationella 

utvecklingsmål och 

Hållbar utveckling 

Viktigt för att få med 

utvecklingsländer. SD-

PAMs ett föreslaget 

instrument för 

bindande åtaganden 

från utvecklingsländer. 

Hållbar utveckling är 

ett av WTO:s mål. 

Ökar skillnaden mellan länder Ökat fokus på att länka 

klimat- och handels till 

FN:s Milleniemål. 

Länkande av 

principerna: SDT och 

Gemensamt men 

differentierat ansvar.  

 
Rapporten har hittills gått igenom de övergripande förutsättningarna för 

länkningar mellan världshandels- och klimatavtal. På basis av detta går vi i 
de följande två kapitlen igenom vilka konsekvenser det kan få för fallet 
biobränslen. 
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5. Klimatpolitik, transporter och biodrivmedel 

I det här kapitlet presenteras bakgrundsmaterial om rapportens tredje 

frågeställning: vad dagens och framtidens konflikter och 
förstärkningspunkter innebär för möjligheten att använda olika 

klimatpolitiska styrmedel för ökad användning av biodrivmedel. 

Transportsektorn är en av de största källorna för växthusgaser i de flesta 
industrialiserade länder och utgjorde år 2004 drygt en fjärdedel av världens 

totala energianvändning och energirelaterade växthusgasutsläpp (IPCC 
2007d, sid 328). Våren 2007 utreddes erfarenheterna av klimatpolitiska 
styrmedel i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och 

Tyskland för Energimyndighetens räkning (Olofsdotter 2007). I samtliga de 
studerade länderna hade utsläppen från transportsektorn ökat från 1990 till 

2004. Ökningstakten varierade från 10 % i Finland och Tyskland till knappt 
35 % i Nederländerna. Ökningen väntas fortsätta. Exempelvis förutspådde 
USA en ökning av CO2-utsläppen från transporter med 46 % från år 2000 till 

år 2020 och EU med 25 % från 1990 till 2010 (UNFCCC 2002). 

Klimatpolitiken kommer inte att vara den huvudsakliga miljöpolitiska 

målsättningen för transportpolitiken. Däremot är det mycket som tyder på 
att klimatfrågan kommer att få en allt viktigare roll för transportpolitiken. 
EU:s biodrivmedelsdirektiv föreskriver att medlemsländerna ska främja 

användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel. År 2010 ska 
biodrivmedel utgöra 5,75 % av drivmedlen för transporter (EG kommissionen 
2006) och en inriktning mot ännu högre andel i framtiden är sannolik. 

Förslaget på ny energi- och klimatpolitik inom EU ligger på 20 % reduktion 
av växthusgaser fram till 2020 och att 20 % andel av EU:s energiförbrukning 

skall komma från förnybara energikällor. Målet för biobränslen inom EU är 
att de skall utgöra 10% av bensin- och dieselförbrukningen senast 2020 (EG 
kommissionen 2008a). Detta skall nås i kombination med bindande kriterier 

för biologisk mångfald och förbud för vissa markanvändningsförändringar. 
Ett frivilligt system för garanti av ursprung (guarantee of origin, GO) föreslås 

standardiseras, så att det kan utgöra grunden för en certifieringsregim med 
vilka man ska kunna handla ( EG kommissionen 2008 a, b). 

Dagens nivå på och omfattning av styrmedel har alltså inte varit tillräckliga 

för att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. 
Främjad användning av biodrivmedel har identifierats som en av de 
viktigaste strategierna på såväl FN- som EU- och nationell nivå (UNFCCC 

2002, EG kommissionen 2006, Prop 2005/06:172). I EG-kommissionens 
strategi för biodrivmedel lyfts sju centrala områden för att främja produktion 

och användning av biodrivmedel fram: att främja efterfrågan av biodrivmedel, 
att utnyttja miljöfördelar, att utveckla produktion och distribution av 
biodrivmedel, att öka utbudet av råvaror för produktion av biodrivmedel, att 

förbättra handelsmöjligheterna, att stödja utvecklingsländerna, att stödja 
forskning och utveckling (EG kommissionen 2006). 

5.1. Biodrivmedel 
IPCC (2007c) definierar biodrivmedel som bränsle producerat från biomassa. 
Biodrivmedel finns i många olika former, exempelvis som vätgas, metanol, 
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etanol och biogas (se figur 5.1). De olika formerna av biodrivmedel kan 
dessutom tillverkas på en rad olika sätt. Det forskas intensivt om förädling 

och vidareutveckling av redan kända processer samt om nya 
produktionsformer och möjligheten att använda andra råvaror för att 

framställa biodrivmedel. Det finns alltså en uppsjö möjliga kombinationer av 
tillverkningsprocesser och drivmedel. Dessutom varierar den tidpunkt när de 
väntas vara kommersiellt gångbara. Det är därför mot bakgrund av dagens 

nivå av kunskap vanskligt att peka ut ett särskilt bränsle eller en särskild 
tillverkningsprocess som mest lovande ersättning för fossila drivmedel. Det 

finns redan flera tillverkningsprocesser i bruk såsom etanol från spannmål, 
biogas från avloppsslam och biodiesel från raps, animaliskt fett och metanol 
(Worldwatch Institute 2007). 

 
Figur 5.1. Översikt över tillverkningsprocesser från råvara till biodrivmedel 

(Källa: IPCC 2007c, sid. 341) 
 

Den första generationen biodrivmedels roll som en tillförlitlig energikälla i 
framtiden begränsas av flera faktorer; i synnerhet i ljuset av ett kraftigt 
ökande energibehov för transport på den globala skalan. 

Produktionspotentialen begränsas främst av naturliga faktorer. Denna typ av 
biodrivmedel fyller alltså en tilläggsfunktion till de fossila drivmedlen ”i 
väntan på” att kommande generationers biodrivmedel blir kommersiellt 

gångbara.  
 

5.2. Förbrukning, tillverkning och handel med biodrivmedel  
I tabell 5.1 redovisas förbrukningen av bioetanol och biodiesel i EU samt i ett 
urval av medlemsländerna år 2005 och 2006. I Sverige var bioetanol det 

vanligaste biodrivmedlet trots att andelen minskade från 87 % 2005 till 70 % 
2006. Andelen biodiesel ökade från 5 till 22 % under samma period och 
andelen biogas var oförändrad drygt åtta %. Det gjorde Sverige till det land 
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inom EU med starkast tyngdpunkt på bioetanol och Sverige liknade i detta 
avseende mest Spanien. I de flesta andra EU-länder med stor 

biodrivmedelsförbrukning svarade biodiesel för mer än 70 % av den totala 
förbrukningen (EurObserv‟ER 2007). Inom EU ökade förbrukningen av 

biodrivmedel med knappt 70 % från 2005 till 2006 och ökningstakten var 
klart snabbare för biodiesel än för bioetanol (EurObserv‟ER 2007). 
Förbrukningen av biodiesel mer än fördubblades i Sverige, Storbritannien, 

Österrike, Spanien och Polen och den ökade med mer än 50 % på de två 
största marknaderna i Tyskland och Frankrike. Förbrukningen av bioetanol 

fördubblades under samma period i Frankrike och Tyskland och ökade med 
över 80 % i Polen. Annars var ökningstakten blygsam i t.ex. Sverige och 
Storbritannien (Ibid). I framtiden väntas förbrukningen av både bioetanol och 

biodiesel öka främst i de industrialiserade länderna i EU, i USA och Japan 
samt i snabbt industrialiserande länder med växande ekonomier som Indien 
och Kina (Hoogwijk et al 2003).  

Tabell 5.1. Förbrukning av bioetanol och biodiesel i EU 2005-2006, toe/år 
(Källa: EurObserv‟ER 2007). 
 Bioetanol  Biodiesel  

 2005 2006 2005 2006 

Tyskland 144640 307200 154800 240800 

Frankrike 74900 150200 344200 531800 

Österrike 0 0 79120 275200 

Sverige 144509 162924 8366 51309 

Spanien 112960 114522 23194 62609 

Italien 5071 0 172000 177000 

Storbritannien 43139 48214 25088 128481 

Polen 28302 52548 13065 42218 

Totalt 557288 877936 2245093 3849210 

 
Tabell 5.2 innehåller produktionen av bioetanol i världen samt i ett urval 
länder år 2004-2006. De fem största producenterna av etanol år 2006 var: 

USA, Brasilien, Kina, Indien och Frankrike (Renewable Fuels Association 
2005, 2006, 2007). Av dessa stod Brasilien och USA för knappt tre 

fjärdedelar av all tillverkning. I Brasilien är produktionskostnaderna lägst 
och landet har som bekant lång vana att använda alkohol som 
fordonsbränsle. I USA används skattelättnader för att göra etanolen 

konkurrenskraftig. Under senare år har produktionsförmågan ökat snabbt i 
USA. Andra länder med snabb produktionsökning har varit Kanada, 

Thailand, Bolivia och Colombia (Ibid). I närhet till Sverige finns stora 
producenter bl.a. Ryssland och Ukraina. Inom EU var Spanien och Tyskland 
de två största producenterna med drygt 300 000 ton. Produktionen av 

bioetanol ökade snabbt i Frankrike och Italien (EurObserv‟ER 2007). Störst 
potential för biobränsleproduktion finns i de tropiska länderna i Sydamerika, 
i Afrika söder om Sahara, Ostasien och Östeuropa (Hoogwijk et al 2003) 

Tabell 5.2. Produktion av bioetanol 2004-2006, valda länder, miljoner liter 
(Källa: Renewable Fuels Association 2005, 2006, 2007). 
Land 2004 2005 2006 

Ryssland 749 749 650 
Ukraina 250 246 270 
Sydafrika 416 390 386 
Kanada 231 231 580 
Guatemala 64 64 80 
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Argentina 159 167 170 
Kina 3649 3800 3850 
Indien 1749 1699 1900 
Thailand 280 299 353 
Pakistan 98 90 90 
Filippinerna 83 84 84 
Sweden 98 110 115 
Indonesien 167 170 170 

Totalt 40764 45988 51057 

 

Av dessa länder är inte Ryssland och Ukraina med i WTO, men båda 
länderna är nära ett medlemskap. Ryssland och Ukraina är tillsammans med 
Kanada Annex B länder enligt Kyotoprotokollet, dvs. de har en föreskriven 

tillåten utsläppsvolym i förhållande till 1990 års utsläppsnivå.  
 

I dagsläget är handeln med bioetanol liten och handeln med biodiesel mycket 
blygsam. Den geografiska obalansen mellan förbrukning och produktion av 
biobränslen kommer att leda till i ökad internationell handel i framtiden 

(Worldwatch Institute 2007). På EU-nivå har exempelvis förbrukningen av 
bioetanol överstigit den inhemska produktionen de senaste åren. Trots en 
hög ökningstakt var underskottet ungefär lika stort 2006 som 2005, vilket 

visar att även produktionsförmågan har ökat snabbt. Sverige har importerat 
etanol och kommer även fortsättningsvis att behöva göra det, på grund av att 

efterfrågan överstiger den inhemska produktionsförmågan. Sverige har 
främst importerat etanol från Brasilien. Brasilien var det största exportlandet 
av etanol år 2004. Andra större exportörer var Pakistan, USA, Sydafrika, 

Ukraina och länder i Centralamerika och Karibien (Berg 2004). Det är mest 
färdigprocessad etanol som exporteras, eftersom det inte varit lönsamt att 

transportera grödorna. I framtiden anser t.ex. Worldwatch Institute (2007) att 
handeln med spannmål för framställning av etanol kommer att öka. Detta 
väntas dock överskuggas av att stora sockerproducenter i Latin Amerika, 

Afrika och Asien planerar att öka sin förmåga att framställa etanol för 
exportmarknaden. Handel med biodiesel  

5.3. Användning av biodrivmedel i Sverige  
Försäljningen av biodrivmedel i Sverige har ökat kraftigt under senare år 
men från en mycket låg nivå. Biodrivmedel utgjorde drygt tre % av det totala 
energiinnehållet i drivmedel för transporter under år 2006. Etanol är och har 

varit det vanligaste biobränslet. Det viktigaste skälet till ökningen är att 
etanol blandas in till fem % i ”vanlig” bensin, vilket motsvarade ungefär 250 

000 m3 år 2005 och 2006. Den mängden är kopplad till mängden bensin som 
säljs, vilken inte väntas öka de kommande åren på grund av att antalet 
bensindrivna bilar utgör en allt mindre andel av nybilsförsäljningen (Bil 

Sweden:s webbplats). Etanol finns också som bränslena E85, E92 eller som 
rent fordonsbränsle (100 %). Försäljningen av E85, E92 och ren etanol ökade 
snabbt från 34 000 m3 år 2005 till 71 000 år 2006. Ökningstakten har 

fortsatt varit hög och under första kvartalet 2007 fördubblades nästan 
mängden jämfört med första kvartalet 2006 (Energimyndighetens och SCB:s 

webbplatser 2007). Under perioden 2005 till 2007 skedde också ett 
trendbrott, eftersom mängden såld bensin minskade samtidigt som mängden 
såld diesel ökade. Enligt Svenskt gastekniskt centrums webbplats används i 

dag också mer biogas än naturgas som fordonsbränsle.  
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Fordon som drivs av biodrivmedel har blivit allt vanligare. Antalet miljöbilar 
har under senare år ökat kraftigt från knappt 3 000 år 2000 till drygt 70 000 

år 2006. Ökningen gäller alla bränsletyper utom elbilar. Ökningen har 
fortsatt under första halvåret 2007 under vilket andelen miljöbilar uppgick 

till över 15 %. Tillsammans med en kraftig ökning av antalet bränslesnåla 
dieselbilar minskar koldioxidintensiteten i den svenska bilparken snabbt. 

5.4. Styrmedel för ökad användning av biodrivmedel i Sverige 
De styrmedel som användes till och med sommaren 2007 främjade 
produktion av biodrivmedel i Sverige, användning av biodrivmedel i relation 
till fossila bränslen och köp av miljöbilar. 

5.3.1. Styrmedel som främst främjar produktion av biodrivmedel 
En EU-gemensam skyddstull på etanol i kombination med EU:s gårdsstöd 
och stöd till energigrödor skapar i dagsläget ett kraftfullt incitament för 
inhemsk produktion av etanol från spannmål. Den EU-gemensamma 

skyddstullen på etanol57 gäller oavsett om etanolen framställts av råvaror 
från jord- eller skogsbruk (Kommerskollegium 2007). Etanol kan klassificeras 

som antingen en jordbruks- eller en industriprodukt inom WTO58. I det ena 
fallet gäller GATT i det andra jordbruksavtalet (AoA). Tullsatserna för etanol 
varierar från 0 till 100 % beroende på dels om de tillämpas mellan WTO-

medlemmar och andra länder, dels beroende på användning, mängden ren 
alkohol i produkten och om den är denaturerad eller ej (t.ex. Jordbruksverket 

2006). 

EU-kommissionens (2007) nuvarande strategi är att gränsskyddet ska vara 
kvar, men att en förväntad efterfrågeökning motiverar en mer balanserad 

ansats ifråga om etanol samt att utvecklingsländernas intressen ska vägas 
in. En möjlig utvecklingstrend som Kommerskollegium noterat är att 
differentierade skattelättnader baserade på olika råvarukostnader för etanol 

införs för att undvika överkompensation och miljömässiga minimistandarder 
för produktionen. EU har själv i en rapport angivit att positiva effekter på 

sysselsättning och skydd för biologisk mångfald i Brasilien väger tyngre än 
minskade växthusgasutsläpp och lägre kostnader för utsläppsminskningar. 
Det är alltså sannolikt att skyddstullen kommer att finnas kvar på EU-nivå, 

om än på en gradvis lägre nivå. Denna trend leder till ett svagare incitament 
att producera etanol från skogs- eller jordbruksråvaror i Sverige, men också 

troligen till lägre priser, vilket stärker drivkraften för att använda etanol. 

Produktion av biodrivmedel i Sverige främjas genom EU:s stöd för 
jordbruksgrödor i form av ett gårdsstöd och ett särskilt energigrödestöd (IVA 

2007). Råvarukostnaderna utgör drygt hälften av den totala 
tillverkningskostnaden för biodrivmedlen. Jordbruksverket beräknade år 
2007 en tillverknings- och totalkostnad för etanol tillverkad av vete till 4,45 

kr/l och från sockerbetor till 4,90 kr/l och importerad etanol till 2,65 kr/l 
med tull totalt 4,48 kr/l (Kommerskollegium 2007). Priserna för de råvaror 

som används för produktion i Sverige har sedan dess ökat kraftigt, vilket 

� 
57

 HS2207.10: odenaturerad etanol 19,2 € per hektoliter motsvarande 40 – 100% värdetull. 
58

 Kapitel 22 (jordbruk) eller 38 (industri). 
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ytterligare försvagat det inhemskt producerade biodrivmedlets 
konkurrenskraft. Höga råvarupriser bedöms även vara en viktig begränsande 

faktor för biodrivmedlens konkurrenskraft internationellt (IPCC 2007d). För 
att etanol producerad inom EU ska kunna konkurrera med bensin bedömde 

Kommerskollegium (2007) att oljepriset behöver överstiga 90 € per fat. 
Motsvarande prisnivå för etanol från Brasilien är 30 € per fat. 

5.3.2. Styrmedel som främst främjar användning av biodrivmedel 
Användningen av etanol främjades genom en skattebefrielse. Sedan 2003 har 

detta drivmedel befriats från energi- och koldioxidskatt, vilken för bensin 
uppgår till 2.90 kr/l. Användningen av biodrivmedel har också främjats 

genom en överenskommelse om maximalt tillåten inblandning av etanol i 
standardbensin (5 %). Lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla 
förnybara drivmedel innebär att de bensinstationer som årligen säljer mer än 

3 000 m3 bensin eller diesel från 1 april 2006 måste sälja förnybart 
drivmedel, t.ex. etanol eller biogas. Dessa krav kommer att skärpas 
successivt för att till år 2009 gälla bensinstationer som säljer mer än 1 000 

m3 bensin eller diesel per år. Kågesson (2007) menar att etanol producerad 
från jordbruksråvaror totalt subventioneras med mer än 5 kr/l, vilket 

motsvarar 2200 kr/ton CO2. Flera bedömare menar att nuvarande 
användning av styrmedel varit relativt kostsamt och att det skulle ha behövts 
mer samordning mellan målen för de olika styrmedlen59. 

5.3.3. Styrmedel som främst främjar bilar som drivs av biodrivmedel  
Miljöbilspremien om 10 000 kr som infördes 1 april 2007, riktad till bilköpare 
syftar till att stärka det ekonomiska incitamentet att köpa en miljöbil. Genom 

att höja andelen miljöbilar i fordonsparken skapas en större efterfrågan på 
olika biodrivmedel. Den koldioxiddifferentierade fordonsbeskattningen 
minskade också den totala kostnaden för att äga och bruka en miljöbil 

jämfört med en bensinbil. Koldioxid-differentierad fordonsskatt infördes i 
Sverige i maj 2006 för personbilar av 2006 års modell eller senare. 
Styrmedlet kommer framgent att omfatta en ökande andel av den svenska 

fordonsparken. Dagens fordonsskatt beräknas: 360 kr/år plus 15 kr/g CO2 
över 100 g/km eller 10 kr/g CO2 över 100 g/km för bilar som kan drivas med 

alternativa bränslen. Styrmedlet påverkar främst val av bil vid 
inköpstillfället.60. Kommunerna har också bidragit till att stärka 
incitamenten att köpa miljöbil genom bland annat att erbjuda fri parkering. 

5.3.4. Styrmedel som ytterligare främjar biodrivmedel i Sverige 
Den svenska regeringen betonade i den klimatpolitiska propositionen 
2005/06:172 att dagens styrmedel inte är tillräckliga för att bryta trenden 
med ökade utsläpp från transportsektorn. För att minska transportsektorns 

klimatpåverkan föreslogs tre strategier: (i) mer energieffektiva fordon, (ii) 
transportsnål samhällsutveckling, och (iii) introduktion av förnybara 

drivmedel. I tabell 5.5 redovisas de styrmedel för främjad användning av 
biodrivmedel som diskuterats i de klimatpolitiska propositionerna 
2001/02:55 och 2005/06:172 och i Oljekommissionens rapport. Styrmedlen 
� 
59

 En del bedömare menar att styrmedlen inom transportområdet inte är tillräckligt samordnade vilket leder till en 

ineffektiv situation, dvs. att kostnaderna för att uppnå utsläppsminskningar skiljer sig åt väldigt mycket  
60

 Med alternativa drivmedel menas t.ex. etanol, E85, naturgas och biogas. 
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har delats upp utifrån om de främst påverkar val av bil, produktion, 
användning eller forskning och utveckling om biodrivmedel. 
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Tabell 5.4. Styrmedel för främjad användning av biodrivmedel. Frågetecknen i 

tabellen indikerar att styrmedlet, beroende på hur det utformas, kan påverka på olika sätt. 
 2001/02:55 2005/06:172 Oljekommissionen 
Miljöbilar (bilar 
som kan 
drivas med 
biodrivmedel) 

-avdrag för tjänstebilar 
som är miljöfordon 
 

-avdrag för tjänstebilar som är 
miljöfordon 
-CO2-baserad fordonsskatt 
-höjd fordonsskatt för lätta 
lastbilar och bussar? 
-kilometerskatt för tunga 
fordon? 
-trängselskatt i Stockholm 
-tydligare CO2-märkning 
-offentlig upphandling 
- ev. frivilliga åtaganden att 
minska CO2-utsläppen även 
för tunga fordon 

-obligatorisk miljömärkning 
på EU-nivå 
-konsumentanpassat 
energimärkningssystem 
(NL, UK) 

Produktion av 
biodrivmedel 

-gröna bränslecertifikat? -gröna bränslecertifikat? -skyddstull för etanol kvar 
men kommer att monteras 
ner i framtiden 
-statligt stöd ska 
komplettera EU-stöd till 
odling av energigrödor 
-Statligt stöd till 
bioraffinaderier 
-Statligt stöd till pilot och 
demoanläggningar för 
andra generationens 
biodrivmedel 

Användning av 
biodrivmedel 

-permanent skatteavdrag 
för biobränslen 
- gröna bränslecertifikat? 
-frivilliga avtal om 
inblandning av etanol och 
RME (5%). 

-femårig skattenedsättning av 
CO2-neutrala fordonsbränslen 
-justering av bränsleskatterna 
-gröna bränslecertifikat? 
-trängselskatt? 
-tankställen måste erbjuda 
åtminstone ett förnybart 
fordonsbränsle 
-ökad inblandning av etanol 
och estrar (10 %) 

-ökad inblandning av 
etanol och estrar (EU-nivå) 
-gröna bränslecertifikat? 
-Stöd till uppbyggnad av 
infrastruktur 
-fortsatt skattelättnad för 
biobränslen 
-krav på transportmetod i 
offentlig upphandling 

Forskning och 
utveckling 

-skatteavdrag för 
pilotprojekt 
 

-statligt stöd till forskning om 
alternativa drivmedel för 
tunga fordon 

-statligt stöd till pilot och 
demoanläggningar för 
andra generationens 
biodrivmedel 

5.4. Styrmedel för ökad användning av biodrivmedel i andra länder 
FN:s klimatpanel konstaterade i den fjärde bedömningsrapporten att en 
utmaning handlar om att utforma befintliga styrmedel på ett adekvat sätt 

och att öka kunskapen om hur olika styrmedel och drivkrafter samverkar 
med varandra såväl inom klimatområdet som mellan klimatområdet och 

andra politikområden (IPCC 2007e). För att bedriva en framgångsrik 
klimatpolitik och bedöma effekterna av en klimatpolitisk åtgärd räcker det 
således inte med kunskap om de fyra klassiska kriterierna för val av 

styrmedel: kostnadseffektivitet, miljöeffektivitet, fördelningseffekter och 
institutionell genomförbarhet. Det behövs också kunskap om målsättningar, 
styrmedel, handlingsprogram och åtgärder inom andra politikområden, 

eftersom klimatfrågan sannolikt aldrig kommer att vara den enda hänsyn 
eller drivkraften för förändring inom det aktuella området. Klimatfrågan är så 
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sektors- och frågeövergripande att den blir en hänsyn bland många andra 
inom exempelvis miljö-, skogs-, jordbruks-, avfallshanterings-, transport- och 

energipolitik. Därför konstaterar klimatpanelen att fokus bör ligga på 
integrerade program baserade på god kunskap om de mekanismer som 

orsakar miljöproblemet. Programmen ska ha tydliga mål och behandla 
länkningar och samverkan med andra handlingsprogram, åtgärder och 
styrmedel. Lyckade program har kännetecknats av: tydlig(a) mål, att tredje 

part är med och utformar och utvärderar, referensscenario samt en formell 
procedur för övervakning (IPCC 2007d). 

Klimatsekretariatet konstaterade i en sammanställning av uppgifterna i 
ländernas rapportering att bara hälften av de av parterna inrapporterade 
styrmedlens effekter kvantifierats och att kostnader och positiva sidoeffekter 

ofta inte beräknats eller dokumenterats. De drog därför slutsatsen att de 
styrmedel som använts inom transportsektorn endast hade haft begränsade 
effekter på växthusgasutsläppen i förhållande till andra sektorers påvisade 

minskning. Parterna hade infört styrmedel som syftade till att förbättra 
fordonens effektivitet och en mindre fossilintensiv bränsleblandning genom 

företrädesvis tekniska styrmedel. Klimatsekretariatet framhöll också att det 
är transportaktiviteten och transportstrukturen som behöver förändras, 
vilket huvudsakligen kräver icke-tekniska styrmedel (UNFCCC 2002). 

Trots att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn var en av de 
största källorna och/eller den snabbast växande källan rapporterade 

parterna relativt få, 14 %, av de viktigaste styrmedlen i databasen, riktade 
mot transportsektorn (UNFCCC 2002). De flesta parter nämner att 
transportsektorn är prioriterad och drivmedel beskattas i alla industriländer. 

Parterna har använt en portfölj av åtgärder utan att bedöma åtgärdernas 
sammantagna effekt. Sex europeiska länder hade antagit och höll på att 
genomföra integrerade nationella handlingsprogram för trafik innehållande 

en uppsättning samverkande styrmedel som genomförs på ett metodiskt sätt. 
Exempelvis byggde det finska handlingsprogrammet på höga fordons- och 

bränsleskatter samt en satsning på kollektivtrafik, gång och cykling. 

Det finns flera drivkrafter som ligger bakom transportsektorns ökade 
utsläpp, exempelvis ökad transportaktivitet till följd av ökad ekonomisk 

aktivitet, transportsektorns struktur och att en minskad andel transporter 
sker med kollektivtrafik. FN:s klimatpanel (2007d) konstaterar också att 
klimatproblematiken till dags dato varit en underordnad fråga inom 

trafiksektorn, som har andra övergripande mål såsom ekonomisk tillväxt, 
annan minskad miljöpåverkan, regionalpolitik och energiförsörjning. 

För att minska transportsektorns klimatpåverkan har olika länderna använt 
en rad skilda styrmedel. De styrmedel som använts har mest varit inriktade 
mot intensitet och bränsleblandning och tekniska åtgärder snarare än 

transportaktivitet och –struktur fastän studier fastslår att detta var de 
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viktigaste bidragande orsakerna till utsläppsökningarna och kräver icke-
tekniska åtgärder. Styrmedlen och programmen har bland annat61: 

Gjort biodrivmedel billigare i förhållande till andra drivmedel genom dels 
åtgärder som riktas mot efterfrågan på eller förbrukning av drivmedel genom 

skattebefrielse av biodrivmedel, dels åtgärder som riktas mot utbudet av 
biodrivmedel, t.ex. tillgång till kapital för ”rena” anläggningar, gröna 
drivmedelscertifikat, samarbete mellan industri och stat kring FoU och 

samverkan mellan industri och stat i drift av anläggningar och avdrag för 
inköps- och investeringsskatt för alternativa drivmedel 

Minskat de totala ägandekostnaderna för fordon som kan drivas av 
biodrivmedel i relation till fordon som drivs av fossila bränslen genom t.ex. 
differentiering av årlig fordonsbeskattning utifrån typ av bränsle och 

planerad CO2 differentiering, skatteavdrag för tjänstebilar som drivs av 
biodrivmedel, differentierade vägtullar. 

Minskat fordons energiförbrukning eller ökat deras bränsleeffektivitet, t.ex. 
genom frivilliga avtal om indikatorer för bränsleförbrukning, 

energieffektivisering i tillverkningsprocessen, differentierade årliga 
fordonskatter utifrån energiförbrukning, differentierad inköpsskatt utifrån 
(energiförbrukning eller vikt-motorvolym-prestanda, bränsleeffektivitet i 

Storbritannien). 

Gjort andra substitut till fossila bränslen mer gångbara genom att satsa på 

FoU om vätgas och bränsleceller och genom skattebefrielse för elbilar och, 
nationella handlingsprogram för etanol. 

Gjort substitut till biltransport mer gångbara genom att t.ex. främja 

kollektivtrafik och spårväg. Här används speciella program för att stödja 
utökad kollektivtrafik i de största städerna och ökad kompetens för 

kommuner att planera busstrafik. Även ekonomiska morötter används, 
såsom skatteavdrag för arbetsresor som sker med kollektivtrafik och 
bilpooler, stöd till byggande av separata bussfiler. För att sådana åtgärder 

ska bli effektiva bör samtidigt bilåkning göras mer kostsamt. 

Försökt förändra beteenden genom att t.ex. förändra körstil genom”Eco-

driving”, mer hastighetsövervakning, intelligenta transportsystem och 
minskat stöd till arbetspendlare (med lång väg till jobbet, eventuellt med 
alternativa transportmedel och drivmedel) och genom att märka fordon med 

relativ bränsleförbrukning i förhållande till andra bilar i samma klass. 

Verkat för att på lång sikt bygga om trafiksystemen för att främja mer hållbara 
transporter. I detta syfte har kommuner fått ökad kompetens för 

stadsplanering av infrastruktur, cykel- och promenadvägar och busstrafik. 
 

� 
61

 Exemplen på styrmedel för minskad klimatpåverkan inom transportsektorn och ökad användning av 

biodrivmedel bygger på IPCC (2007e), UNFCCC (2002) och Olofsdotter (2007). 
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6. Styrmedel för ökad användning av biodrivmedel 

I avsnitt sex behandlas rapportens tredje frågeställning, dvs. vad dagens och 

framtidens konflikter och förstärkningspunkter innebär för möjligheten att 
använda olika klimatpolitiska styrmedel för att främja användningen av 

biodrivmedel. Det fördjupande exemplet analyserar hur olika styrmedel för 
att öka användningen av biobränslen i Sverige kan utformas för att minimera 
risken för konflikt med WTO:s regelverk.  

I denna rapport diskuterar vi fyra styrmedel som valts, dels för att de är 
aktuella i den politiska debatten, dels för att de länkar till handelsregimen på 
något olika sätt. De fyra styrmedlen är: 

 skärpning av befintlig bränsle- och fordonsbeskattning (Business as 
usual plus); 

 gröna drivmedelscertifikat; 

 bilar som kan drivas med alternativa drivmedel som standard; 

 transportsektorn med i handel med utsläppsrätter. 

6.1. Skärpning av befintlig bränsle- och fordonsbeskattning 
Vilka möjligheter finns för att stärka drivkrafterna att använda biobränslen 
inom ramen för den befintliga bränsle- och fordonsbeskattningen? 

Nybilsförsäljningen visar att en stor andel av de bilar som säljs i Sverige är 
miljöfordon. För närvarande skapar miljöbilspremien, fordonsskatten och 
befrielsen från bränsleskatt tillsammans ett kraftfullt ekonomiskt incitament 

att välja ett miljöfordon. 

Med dagens nivå på styrmedel går det inte att skattebefria biodrivmedel mer 

utan då blir det snarare en fråga om subventioner. Skillnaden mellan fossila 
drivmedel och biodrivmedel kan alltså bara ökas genom att ytterligare höja 
skatten för de fossila drivmedlen. En höjning av bränsleskatten för fossila 

bränslen är inte problematiskt i förhållande till WTO:s regler. Däremot kan 
det andra politiska hänsyn försvåra en sådan höjning.  

I avsnitt fem konstaterades att antalet tunga fordon som kan drivas med 
biodrivmedel är relativt lågt. Att öka antalet biobränsledrivna tunga lastbilar 
och bussar skulle alltså också vara ett sätt att öka användningen av 

biodrivmedel. Naturvårdsverket (2007) analyserade effekterna av en höjd 
skatt på fossila bränslen, kilometerskatt för tung trafik och koldioxid-
differentierat förmånsvärde. För kilometerskatt för tung trafik och höjd 
bränsleskatt var effekterna likartade, eftersom det främst handlar om 

storleken på det ekonomiska incitamentet. Skillnaden ligger i att 
kilometerskatten betalas en gång om året och bränsleskatten betalas 
fortlöpande; dess effekt blir således synligare snabbare än kilometerskatten. 

Höjd skatt på fossila bränslen minskar utsläppen genom att gynna mer 
bränslesnåla bilar och minskad användning av bilar. 

Koldioxid-differentierad fordonsskatt påverkar främst val av bil vid 

inköpstillfället, men den blir synlig först när skatten ska betalas. Med dagens 
skatteutformning skiljer sig inte fordonsskatten mellan en bensindriven bil 

och en som kan drivas med alternativa bränslen särskilt mycket; 600 kronor 
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per år för en bil som släpper ut 120 g CO2 per kilometer. Vi känner inte till 
några utvärderingar av hur effektivt detta styrmedel har varit. Styrmedlet 

verkar genom att gynna bränslesnåla bilar och speciellt bilar som kan drivas 
av alternativa drivmedel. Det påverkar inte användningen av bilen. En 

differentiering av fordonsskatter baserat på CO2-utsläpp är tillåtet enligt 
WTO:s regler, eftersom de inte kan anses som förtäckta handelhinder som 
gynnar inhemska framför andra biltillverkare. 

6.2. Biodrivmedelscertifikat i Storbritannien 
I Storbritannien kommer biodrivmedelscertifikat att införas i april 2008. 
Systemet liknar de svenska gröna el-certifikaten. Systemet väntas bidra till 

att Storbritannien kommer att uppfylla målet i EU:s biodrivmedeldirektiv att 
5,75 % av allt drivmedel som säljs i Storbritannien ska komma från 
förnyelsebara energikällor till år 201062. Totalt väntas åtgärden leda till att 

CO2-utsläppen från fossila bränslen minskar med drygt 1 miljon ton per år 
(E4tech 2005). 

Systemet består av ett krav på att alla bränsleproducenter måste inneha och 
överlämna till staten biodrivmedelscertifikat motsvarande en viss procentsats 
av den totala försäljningen av drivmedel; alltså ett slags kvotplikt.(E4tech 

2005)63 Företag som producerar eller importerar biodrivmedel tilldelas 
biodrivmedelscertifikat (RTF) vilka de kan sälja till de kvotpliktiga företagen. 

Biodrivmedelsproducenter och –importörer får härigenom en ersättning 
utöver betalningen för själva bränslet, nämligen den för certifikaten. Frågan 
om gröna biodrivmedelscertifikat har utretts för ett par år sedan i Sverige 

(SOU 2004:133). Många remissinstanser menade då att marknaden ännu 
inte var mogen för detta.64 För den här studien är den mest väsentliga frågan 
att bedöma huruvida biodrivmedelscertifikaten påverkar internationell 

handel. Ett system för biodrivmedelscertifikat kan utformas på olika sätt, 
vilka i skild grad kan vara problematiska gentemot rådande handelsregler. 

För det första, riktas styrmedlet främst till producenter eller till produktion 
av biodrivmedel? I Storbritannien kommer kvotplikten att gälla 
bränsleproducenter och de måste förvärva RTF-certifikat, som erhålls oavsett 

var i världen biodrivmedlet har tillverkats. Om RTF-certifikaten i stället bara 
hade gällt inhemsk produktion hade handeln påverkats i mer negativ 

riktning. Det är också viktigt att inte rätten att tilldelas drivmedelscertifikat 
systematiskt diskriminerar utländska företag. Systemet i Storbritannien 
undviker detta genom att vara öppet för alla drivmedelsproducenter och de 

får certifikat om de köpt in biodrivmedlet oavsett varifrån det kommer. 

För det andra, är styrmedlet en effektiv åtgärd för att uppnå målet som 

stipuleras i det aktuella miljöavtalet, dvs. är ett system med 
biodrivmedelscertifikat ett effektivt sätt att minska risken för farlig mänsklig 
inverkan på klimatsystemet? Här finns det argument såväl för som emot. Vi 

har tidigare konstaterat att utsläppen av växthusgaser från trafiksektorn 
ökar på de flesta platser i världen så det är tydligt att ytterligare åtgärder 
� 
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 Vilket motsvarar målet för 2010 i EU:s biodrivmedelsdirektiv 2003/30/EC. 
63

 På engelska kallas systemet Renewable Transport Fuel Obligations, RTFO. 
64

 Se t.ex. KSLA:s remissinlaga 
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krävs för att minska utsläppen från denna sektor. Gröna 
biodrivmedelscertifikat främjar utbudet av biodrivmedel genom att öka den 

totala intäkten för biodrivmedlet; dvs. intäkten för exempelvis etanolen plus 
intäkten för biodrivmedelscertifikatet. 

Certifikatsystemet leder alltså till en ökad produktion av biodrivmedel. 
Beroende på hur systemet utformas så kan det ske i det egna landet eller var 
som helst i världen. Hur säkerställs hur stora minskningar av 

växthusgasutsläppen certifikatsystemet leder till? Det står klart att 
biodrivmedel kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, men att 

variationen är väldigt stor beroende på typ av gröda, odlings-, skörde- och 
tillverkningsmetod. Exempelvis uppger IPCC att utsläppen av växthusgaser: 
(i) minskade med ca 30 % med en variation mellan en ökning på några få 

procent till en minskning med 75 % från etanol framställt av spannmål i 
USA/EU och (ii) minskade med över 85 % från etanol framställt av sockerrör 
i Brasilien (2007c, sid 344).65 Det finns fortfarande stora källor till osäkerhet 

t.ex. ifråga om hur stora utsläpp av lustgas som produktionen av 
biodrivmedel från spannmål ger upphov till.66 Hur mycket utsläppen av 

växthusgaser minskar med olika biodrivmedel är alltså osäkert och öppet för 
tolkning. 

6.2.1. Certifiering av biodrivmedel med avseende på växthusgasutsläpp 
Frågan om hur mycket växthusgasutsläppen minskar har varit en av 

anledningarna till att det brittiska systemet troligen också kommer att 
innehålla en certifiering av biodrivmedeln med avseende på 

växthusgasutsläppen (GHG-certifiering, E4tech et al 2005). De kraftigt 
varierande utsläppen av växthusgaser under framställningen av 
biodrivmedlet försvårar hur stor minskningen blir utan certifiering. En sådan 

certifiering av biodrivmedlet med avseende på växthusgaser reducerar 
osäkerheten och tydliggör kopplingen mellan styrmedel och miljömål. Genom 
att tydligt kunna påvisa att åtgärden leder till målet att minska 

växthusgasutsläppen ökar kompatibiliteten med handelsreglerna. 
Certifieringen skapar också en marknadsmekanism för att åstadkomma 

minskningar av växthusgaser till minsta möjliga minskningskostnad 
(abatement cost). Dessutom stimulerar GHG-certifieringen utveckling av mer 
effektiva tekniker och tillverkningsprocesser för biodrivmedel genom att ta 

hänsyn till hur effektiva biodrivmedlen är. 

Certifiering är ett sätt att skapaaa ett incitament att producera mindre GHG-
intensiva biodrivmedel, vilket väntas bli ännu mer aktuellt i framtiden när 

ökad efterfrågan driver fram behovet att nyttja sämre/mindre effektiva 
resurser. Producenterna skulle i detta läge köpa den billigaste etanolen - 

brasiliansk sockerrörsetanol - men i framtiden väntas etanol från olika källor 
behövas, vilket motiverar behovet av certifiering. Den brittiska förstudien 
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 Underlaget har IPCC hämtat från Internationella Energisamarbetet, IEA och i en gemensam rapport framtagen 

av EU kommissionens Joint Research Centre, European Council for Automotive Research and Development, 

(Eucar) och oljebolagens samverkansorgan CONCAWE. 
66

 Exempelvis lade nobelpristagaren Paul Crutzen ut en artikel för öppen granskning 1 augusti i vilken 

forskargruppen påstår att utsläppen av lustgas kan vara dubbelt så höga som man tidigare trott. Om detta stämmer 

betyder det att nettoeffekten ofta kan vara negativ vid produktion av etanol från spannmål.  
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bedömer att det är möjligt att ta fram en enkel, transparent och verifierbar 
GHG-certifiering för biodrivmedel inom 18 månader. Certifieringen skulle 

bygga på en gemensam metodik för att beräkna GHG-utsläpp för olika 
biodrivmedel67 Företagen ska själva rapportera sina GHG-utsläpp utifrån en 

gemensam metodik och ha oberoende källor som styrker att detta är korrekt. 
Införandekostnaden bedöms initialt vara mycket låg. Myndighetens 
administrationskostnad bedöms också vara låg eftersom uppgiften består i 

att periodiskt utvärdera systemet och ta stickprov på att rapporterade värden 
stämmer. Kostnaden för att beräkna GHG-utsläppen beräknas vara 

försumbara i förhållande till de totala tillverkningskostnaderna.68 

Ett GHG-certifieringssystem för biodrivmedel länkar till regler i både GATT 
och TBT-avtalen. Eftersom utsläpp av växthusgaser relaterar till PPM, måste 

en certifiering av biodrivmedel noggrant följa WTO:s uppförandekod och 
säkerställa att likartade produkter från andra länder inte systematiskt 
missgynnas69. WTO:s uppförandekod föreskriver bland annat att:  

 befintliga internationella standarder eller delar av dessa ska användas, 

 kriterierna eller standarderna/normerna helst ska baseras på 

performance snarare än varans utformning eller föreskriva särskilda 
material,  

 i god tid meddela att certifieringssystemen förbereds och om de ska 
förändras.  

När ett certifieringssystem utformas behöver man också bedöma huruviuda 
utländska producenter kommer att diskrimineras, baserat hur mycket det 

kostar och hur det går till att bli certifierad samt hur starka drivkrafter för 
att uppnå miljömålet systemet skapar. Vissa bedömare menar att det går att 
diskriminera mellan produkter utifrån miljökriterier om det går att påvisa en 

stark koppling mellan styrmedel och miljömål, dvs. om styrmedlet har visat 
sig vara nödvändigt utifrån en vetenskaplig bedömning. Styrmedlet måste då 

också påverka internationell handel minst negativt och det får inte vara 
godtyckligt, orättfärdigt eller ett förtäckt handelshinder. Den brittiska 
förstudien poängterade att biodrivmedel som leder till avskogning bör 

exkluderas från certifikatsystemet.  

6.2.2. Certifiering av biodrivmedlens sociala och miljömässiga effekter 
Certifieringssystem har också förts fram som ett sätt att kunna hantera 
andra miljömässiga konsekvenser än de som följer utsläpp av växthusgaser 

och sociala konsekvenser av biodrivmedelsproduktion som sker utanför det 
egna landet. Som tidigare nämnts är en huvudregel inom WTO att parterna 

inte med handelsåtgärder ska påverka hur andra länder producerar sina 
varor och tjänster. Dessutom får systemet inte ge oavsiktliga handelsfördelar 
till det egna eller vissa andra länder. För att utveckla ett internationellt 
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 Kvaliteten hos underlagen graderas från direkt mätning av utsläpp med instrument via estimeringar baserat på 

direkta mätningar av bränsleåtgång, estimeringar baserat på antagen bränsleåtgång, data från publicerad litteratur 

till data från opublicerad litteratur. 
68

 Beräkningskostnaden och verifieringskostnaden beräknas vara ca 0,30 öre / l biodrivmedel eller 0,015 öre per 

liter bensin med 5% inblandning av biodrivmedel. 
69

 Länkas till frivilliga eller obligatoriska certifieringssystem till gröna drivmedelscertifikat) 
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certifieringssystem för hållbar produktion av biodrivmedel är samma WTO-
regler tillämpbara som i exemplet med gröna biodrivmedelscertifikat. Inom 

EU verkar Europaparlamentet för att kommissionen ska utarbeta ett 
obligatoriskt certifieringssystem för biodrivmedel för att kunna ta hänsyn till 

utsläppen av växthusgaser under tillverkning av olika typer av biodrivmedel 
och därigenom öka effektiviteten. Eftersom även ett sådant 
certifieringssystem riktar sig mot tillverkningsprocessen, måste systemet 

kunna tillämpas på produkter som producerats på inhemskt producerade 
och importerade produkter. Den brittiska förstudien bedömde att certifiering 

av sociala och miljömässiga effekter är mer tveksamt i förhållande 
handelsreglerna. 

6.3. Standarder för ökad användning av biodrivmedel 
Det finns flera sätt att med standarder öka användningen av biodrivmedel. 

Två aktuella exempel diskuteras. Det första exemplet är det japanska ‟top-
runner‟ programmet för bränsleeffektiva bilar. Det andra exemplet rör krav 

på att en viss andel av de fordon som säljs ska drivas med alternativa 
drivmedel som det kaliforniska förslaget om nollutsläppsfordon.  

6.3.1. Det japanska ’top-runner’ programmet 
Japans regering införde år 1998 ett ‟top-runner‟ program som en del i att 

uppfylla sina åtaganden under Kyotoprotokollet.70 Programmet handlade om 
specifk bränsleförbrukning, men vi behandlar det här för att ett liknande 

program skulle kunna föreskriva att nya bilar ska kunna köras åtminstone 
ett förnybart drivmedel. Den japanska lagstiftningen syftade till att 
säkerställa att biltillverkningsindustrin successivt skulle bli mer 

energieffektiv och krävde att ny utrustning och produkter skulle vara 
åtminstone så bränsleeffektiva som det bästa företagets - ”top-runnern” - i 
nio olika viktklasser av personbilar och lätta lastbilar. Lagen gällde 

biltillverkare och importörer av bensin- och dieselbilar med tjänstevikt 
mindre än 2500 kg. Biltillverkare i USA och EU ifrågasatte om lagen var ett 

förtäckt handelshinder för att försvåra deras export av bilar till Japan. 
Regeringarna träffades för samtal enligt TBT-avtalet71. Ingen formell dispyt 
inleddes. De invändningar som EU och USA anförde mot det japanska ‟top-

runner‟programmet och den diskussion om dem som följde kan vara 
vägledande om man utformar en liknande standard i framtiden: 

 att det bröt mot GATT:s princip om nationell likabehandling72, 

 att standarderna var godtyckliga och inte grundats på vetenskaplig 

kunskap73, och 

 att standarderna var onödigt hårt satta för att uppnå miljömålen, dvs. 

att de skulle kunna ha nåtts med andra åtgärder som inte haft lika 
stor inverkan på världshandeln74, 

 att processen för att sätta standarder inte var tillräckligt transparent75. 

� 
70

 Programmet finns beskrivet i t.ex. Yamaguchi, M (2004). 
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 TBT 2.9.4. 
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 GATT 3.4. 
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EU och USA menade att standarderna drabbade deras biltillverkare mer än 
japanska på ett systematiskt sätt. Japan framförde att såväl EU som USA 

hade biltillverkare som drabbades i mindre respektive högre grad och att 
japanska tillverkare överlag tillhörde de mest effektiva. Dessutom baserades 

den japanska lagen baserades på objektiva kriterier som skulle tillämpas lika 
på såväl japanska som utländska bilar och den bedömdes därför inte bryta 
mot principen om icke-diskriminering. 

Standarderna för de nio olika viktklasserna76 fastställdes enligt följande: först 
identifierades de mest bränsleeffektiva fordonen i varje viktklass, sedan görs 

en bedömning av teknisk utveckling och avgas-, säkerhets- och bullerkrav 
fram till dess standarden ska gälla. Bilar som drivs av alternativa drivmedel 
exkluderas från beräkningen. Beräkningen ledde till allt från två procents 

minskning av bränsleeffektiviteten till drygt 30 procents ökning. 
Beräkningssättet var likartat för de olika viktklasserna och ingen part kan 
påverka detta. Däremot man invända att bedömningen av teknisk utveckling 

och framtida miljökrav är subjektiv. 

Fanns det andra åtgärder som skulle ha kunnat uppnå miljömålet med 

mindre effekter på världshandeln än ‟top-runner‟ programmet? Programmet 
kan då jämföras med det frivilliga avtalet mellan EU-kommissionen och 
biltillverkare i EU, Japan och Sydkorea. I Europa har bilåkandet ökat 

kraftigare än bränsleeffektiviteten, vilket lett till att utsläppen fortsatt att 
öka. För Japans del krävs ännu större minskningar för att uppnå landets 

åtaganden enligt Kyotoprotokollet. För att minska utsläppen av växthusgaser 
från den japanska transportsektorn i tillräckligt stor utsträckning skulle 
således inte ett frivilligt avtal vara nog.77 Dessutom kan frivilliga avtal, 

beroende på hur de utformas, leda till väl så stränga krav för vissa sorters 
bilar. Japan hade dessutom en tradition av standarder för bränsleeffektivitet 
och på så vis var styrmedlet relativt väl förankrat. Andra styrmedel för att 

minska utsläppen från transportsektorn, såsom kvoter för antal bilar eller 
maximal körsträcka, bedömdes påverka världshandeln ännu mer (Yamaguchi 

2004). 

För alla sorters standarder är transparens viktigt. Den som utvecklar 
standarden måste: (i) kunna förklara varför den är nödvändig eller berättigad 

och (ii) meddela eller informera de andra WTO-medlemmarna. I det aktuella 
fallet meddelade Japan andra medlemmar dels att de skulle revidera lagen 
om bränsleeffektivitet fyra månader innan beslutet skulle fattas, dels tre fem 

månader innan det slutliga förslaget skulle träda i kraft. Dessemellan hålls 
flera möten med representanter för bilindustrin. EU:s och USA:s 

invändningar kom in på sista dagen och samtalen fördes sedan efter det att 
programmet trätt i kraft. 

6.3.2. Standard för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel 
Att kräva att en viss andel av de bilar som säljs av varje biltillverkare ska 

drivas av alternativa drivmedel är ett sätt att mer direkt öka användningen 

� 
76

 Som svarade mot de viktklasser som gällde för att fastställa avgasutsläpp enligt andra lagar. 
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av biodrivmedel. En variant av detta var delstaten Kaliforniens krav att stora 
biltillverkare skulle vara tvungna att sälja en viss andel nollutsläppsfordon 

(US National Research Council 2006). Ett sådant krav bedömdes vara 
vanskligt i förhållande till WTO:s regelverk. Att kravet kommer att leda till 

minskade utsläpp av växthusgaser från vägtransporter är odiskutabelt. 
Däremot var det svårt att hävda att åtgärden i dagsläget var nödvändig för att 
uppnå miljömålet. Det vill säga att det inte fanns andra sätt att åstadkomma 

samma utsläppsminskning med mindre påverkan på världshandeln, t.ex. 
genomsnittlig bränsleförbrukning för biltillverkarens alla fordon. Marknaden 

för bilar som kan drivas av alternativa drivmedel utvecklas dock i snabb takt. 
Det medför att alltfler biltillverkare har sådana bilar i sin produktportfölj. På 
så sätt minskar risken för att ett krav på en viss andel bilar som kan drivas 

med biodrivmedel skulle drabba utländska biltillverkare hårdare än 
inhemska. Biltillverkarna skulle behöva förbereda sig länge, så detta är inte 
en framkomlig väg för att öka användningen av biodrivmedel på kort sikt.  

Om syftet är att utveckla bränsleeffektiva bilar och bilar som kan drivas med 
alternativa drivmedel är ett förslag ett system med utsläppsrätter som riktas 

till biltillverkare och som baseras på ett baseline-and-credit78 system 
(grundnivåer) med fortsatt beskattning av fossila bränslen och befrielse för 
alternativa drivmedel (Holmgren et al 2006). Ett sådant system skulle 

stimulera teknisk utveckling i riktning mot fordon med låga utsläpp av CO2 
samtidigt som antalet aktörer är relativt begränsat och data för övervakning 

och verifiering redan finns tillgängliga. Systemet påverkar inte användning 
av bilar utan bara vilka bilar som tillverkas. Genom att det dessutom bara 
gäller nya bilar kommer det att ta relativt lång tid innan åtgärden resulterar 

i minskade utsläpp. 

I förhållande till WTO:s regelverk kommer ett baseline-and-credit system att 
behöva uppfylla liknande krav som ett med standarder för 

bränsleeffektivitet, dvs. att det är baserat på: objektiva kriterier och att alla 
biltillverkare som söker automatiskt beviljas utsläppsrätter enligt formeln. 

Det gör det omöjligt att styra storleken på utsläppen. Systemet får dessutom 
inte gynna inhemska biltillverkare på bekostnad av utländska. Som 
bilmarknaden utvecklats de senaste åren gynnar inte en befrielse för bilar 

som kan drivas med alternativa drivmedel inhemska biltillverkare. Dessutom 
måste man visa att målet inte kan uppfyllas med andra styrmedel som har 
mindre inverkan på internationell handel. 

6.4. Införa handel med utsläppsrätter för transportsektorn 
Utsläppshandel är ett väl studerat klimatpolitiskt verktyg. Relationen till 
WTO:s regelsystem sammanfattades i avsnitt 4.2.1. Det finns flera möjliga 

sätt att införa och tillämpa handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
transportsektorn (Holmberg et al 2006). 
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 I ett baseline-and-credit system tilldelas aktörerna utsläppsrätter enligt en förutbestämd formel. De 

utsläppsrätter som inte används kan sparas eller säljas till en annan aktör. Beroende på utformning kan aktörerna 

tvingas köpa utsläppsrätter på marknaden. Det som säljs är utsläppsminskningar snarare än utsläppsrätter. 

Nivåerna kan beräknas utifrån historiska utsläpp eller beräknade framtida utsläpp eller genom att ta fram en 

gemensam nivå för hela sektorn / alla aktörer baserat på utsläpp per tillverkad enhet.  
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Beroende på systemets utformning skiljer sig effekterna på 
samhällsekonomin, för olika ekonomiska sektorer och för olika aktörer. Om 

transportsektorn införlivas i EU:s nuvarande system för handel med 
utsläppsrätter samtidigt som nuvarande CO2- och energibeskattning tas bort 

för transportsektorn bedöms utsläppen från industrin minska samtidigt som 
utsläppsrätternas pris väntas öka (Holmberg et al 2006). Hur priset 
påverkas bestäms också i hög grad av hur den totala mängden 

utsläppsrätter justeras. Transportsektorns redan relativt höga kostnader för 
att minska utsläppen förklarar att trafikutsläppen kan komma att öka, 

eftersom kostnaderna för att släppa ut CO2 från transporter kommer att 
minska kraftigt. Minskade kostnader för att använda fossila bränslen 
minskar dessutom det ekonomiska incitamenten för satsningar på 

alternativa drivmedel, eftersom sådana åtgärder är relativt dyra och med 
minskad kostnad för utsläppsreduktion kommer de inte att bli lönsamma. 
Ett sådant system verkar därför snarare öka transportsektorns utsläpp och 

minska användningen av biodrivmedel. Därför verkar det troligare att 
antingen behålla en del av drivmedelsbeskattningen och införa ett integrerat 

system eller att införa ett separat system för handel med utsläppsrätter inom 
transportsektorn eller på annat sätt upprätta en relativt sträng kontroll av 
handeln av utsläppsrätter mellan transport- och andra sektorer (Holmberg 

et al 2006. 

I relation till WTO:s regelverk har vi sedan tidigare framhållit principen för 

tilldelning av utsläppsrätter och att alltför generös gratis tilldelning av 
utsläppsrätter ökar risken för att aktörer som inte kan få tilldelning 
uppfattar dem som en subvention. Tilldelning kan ske genom auktionering, 

baserat på historiska utsläpp eller baserat på nyckeltal (Holmberg et al 
2006). Systemet kan riktas till olika aktörer såsom bränsleleverantörer, 
fordonsägare, transportköpare eller biltillverkare. Principerna för tilldelning 

kan vara olika beroende på vilken aktör som systemet riktar sig till. 

Oavsett vem som tilldelas utsläppsrätter inom trafiksektorn kommer samma 

marknadspris att etableras och drivkraften att anpassa sig blir lika stort för 
marknadens aktörer. Om bränsleleverantörerna tilldelas utsläppsrätter 
skapas ett direkt incitament för dem att tillhandahålla mer biodrivmedel. 

Det rör sig om relativt få företag, vilket underlättar övervakning. Om 
transportföretag tilldelas utsläppsrätter blir principen för allokering av 
utsläppsrätter viktig, så att det inte skapar onödiga etableringshinder för 

nya företag. Här skapas ett incitament för transportmetoder som släpper ut 
mindre CO2, vilket kan åstadkommas genom att byta till tåg eller fordon som 

drivna med alternativa drivmedel. 
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7. Synergier och konsekvenser för en politik för biodrivmedel 

Biodrivmedel är ett av de tydligaste exemplen på synergi mellan världshandel 

och klimatpolitik. Inom de pågående WTO-förhandlingarna har Brasilien har 
föreslagit att etanol ska tas upp som en av de miljövaror för vilka tullar 

gradvis ska avskaffas. Gradvis liberalisering av handel med biodrivmedel, 
som en jordbruks- eller industrivara, är i linje med WTO:s mål samtidigt som 
ökad användning av biodrivmedel är en verkningsfull åtgärd för att minska 

utsläppen av växthusgaser från trafiken – klimatpolitikens sorgebarn. För 
europeisk del är denna fråga av särskilt intresse, eftersom man tillämpar en 
gemensam skyddstull för import av etanol. 

Uppfattningarna varierar bland forskare och beslutsfattare om vilka effekter 
en ökad grad av interaktion mellan de handels- och klimatpolitiska områden 

skulle få. Även om det ännu inte uppstått någon formell konflikt mellan 
regelverken inom FN:s klimatkonvention och WTO finns det problem som kan 
hämma åtaganden och genomförande på sikt, t.ex. subventioner och tullar 

gällande biobränslen. 
 

Rapporten har kartlagt olika konsekvenser som en ökad sammanlänkning 
mellan internationella avtal om världshandel och klimatförändringar kan få 
för svensk politik för att öka användningen av biodrivmedel. I detta avsnitt 

lyfter vi fram några av slutsatserna kring dagens länkningar och potentiella 
framtida länkningar. Slutligen pekar vi på ett urval av de föreslagna 
åtgärderna för ökad användning av biobränsle som är kompatibla med 

rådande handelsavtal.  

7.1. Dagens regler kan vara ömsesidigt stödjande 

Rapporten konstaterar att de olika länkningsområdena mellan 

världshandels- och klimatpolitik har allt från positiva och neutrala till 
negativa synergieffekter för WTO:s respektive Klimatkonventionens mål och 

mandat.79 Vår slutsats efter genomgången av  den vetenskapliga litteraturen 
är att dagens handels- och klimatpolitiska regler kan men inte måste vara är 
ömsesidigt stödjande. Med detta menas att alla klimatpolitiska styrmedel inte 

är kompatibla med reglerna för internationell handel, men att de i de allra 
flesta fall kan utformas och tillämpas utan att bryta mot 
handelsbestämmelserna. Två skäl stödjer denna slutsats:  

 Begränsad eller osäker påverkan. Det är relativt få klimatpolitiska 

styrmedel i bruk som inte kan utformas i enlighet med reglerna för 
internationell  handel och det finns få områden där det i nuläget finns 
konflikter. Några exempel på problematiska områden innefattar: frågan 

om produktionsprocesser och produktionsmetoder som exempelvis 
försvårar användandet av kriterier för val av klimatvänliga alternativ i 
offentlig upphandling, exportsubventioner som aldrig är tillåtna, 
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 Rapportens värdering baserar sig på bedömning av synergieffekter mellan rådande och 

föreslagna internationella regler. De som är missnöjda med organisationernas mandat eller 

regelverk gör sannolikt en annan värdering av om synergieffekterna. 
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certifieringssystem som förtäckta handelshinder. Det finns också en 
osäkerhet, eftersom inga formella tvister ännu har gällt några av de 

klimatpolitiska styrmedel som utvecklats och just tagits i drift, men 
tidigare tillämpningar i liknande fall anses ge ett ganska gott underlag 

för bedömning. Utifrån en sådan bedömning anses exempelvis den 
modell med garanterat pris för elektricitet framställd av förnybara 
råvaror som används i Tyskland och det system med gröna 

drivmedelscertifikat som håller på att utvecklas i Storbritannien vara 
kompatibla med WTO:s regler. Utifrån klimatkonventionens mål och 

mandat så dominerar de neutrala och positiva synergierna. Exempelvis 
har handeln med utsläppsrätter inom EU skapat en trovärdighet för 
Kyotoprotokollets instrument. Medan mekanismen för ren utveckling 

visserligen växer kraftigt, men kritikerna är många, och dess bidrag är 
hittills mer tvetydigt. Vad det gäller styrmedel som använts inom 
transportsektorn, där Klimatkonventionens sekretariat konstaterar att 

de haft en liten effekt på växthusgasutsläppen i förhållande till andra 
sektorers påvisade minskningar. Vad det gäller exempelvis WTO:s 

mandat är synergierna huvudsakligen neutrala hittills, eftersom ingen 
formell dispyt har förekommit mellan de båda regimerna, vilket ger en 
indikation på att inget medlemsland ännu ansett att de klimatpolitiska 

styrmedlen försvårat gränsöverskridande handel nämnvärt eller skapat 
nya handelshinder för utländska företag. 

 Institutionell samordning. Ett flertal områden länkar världshandel och 
klimatförändringar utan större risker för en konflikt (fig 7.1). Under 

senare år har handelsregimen blivit mer medveten om klimatregimen 
och vice versa. Successiva tillämpningar av WTO:s regelverk vid tvister 
som rör miljöområdet klargör steg för steg hur WTO:s olika 

bestämmelser bör tolkas, fast det ännu finns mycket osäkerhet kvar. 
Sekretariaten för både WTO och UNFCCC är eniga om att 

regelsystemen skall vara ömsesidigt stödjande och från såväl WTO:s 
som UNFCCC:s håll har samarbete etablerats, genom att t.ex. WTO 
deltar i sidoaktiviteter inom UNFCCC och att de har skrivit 

gemensamma rapporter om hur de båda politikområdena påverkar 
varandra och bevilja observatörsstatus i kommittéer. Detta skapar en 
plattform för samarbete och påbörjar en process för att systematiskt 

identifiera de viktigaste beröringspunkterna och överföra information 
om pågående förhandlingar. Det kan anses särskilt viktigt att kunna 

samordna områdena om klimatförhandlingarna i framtiden kommer att 
leda till kraftfulla utsläppsminskningar. Det är idag för tidigt att 
bedöma frukterna av detta samarbete.  

 
Figur 7.1. Schematisk bild över dagens länkningar mellan 

klimatkonventionen och WTO. 
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WTO UNFCCC

Issue areas Issue areas

 
 
 
Även om det i dagsläget är liten risk för konflikt. Finns det ett större 

orosmoln genom att en stor handelspartner, USA, inte är part till en av 
klimatöverenskommelserna. Detta aktualiserar frågan om att använda 

handelspolitiska regler för att uppnå klimatpolitiska målsättningar. 
Dessutom är WTO:s position tydlig: miljöfrågor ska lösas inom respektive 
multilaterala avtal för att etablera en ”global” konsensus. I avsaknad av en 

sådan konsensus – vilket kännetecknar dagens situation – är det vanskligt 
att använda handelsåtgärder som kan komma i konflikt med WTO:s regelverk 

för att uppnå klimatpolitiska mål. 

7.2. Framtidens handels- och klimatpolitiska länkningar  
Vilka konsekvenserna av framtida länkningar blir, beror till stor del på tre 
faktorer. 

 
Utvecklingen av institutionernas mandat och mål. Utvecklingstrenderna sker i 

motsatt riktning inom de två regimerna. Doha-rundan kommer inte att vidga 
handelsagendan nämnvärt, utom eventuellt liberalisering av handel med 
jordbruksprodukter och miljövaror. Klimatagendan får däremot, jämte 

kvantitativa utsläppsbegränsningar, ett allt större fokus kring frågor, såsom 
teknologiöverföring, finansiering, och anpassning. Genom att 

klimatförhandlingarna går från att i mångt och mycket vara en 
miljöförhandling till ett samarbete för hållbar utveckling, så ökar 
kontaktytorna till handelsagendan (fig 7.2). Följaktligen kan slutsatserna av 

denna rapport komma att ändras inom de närmaste åren. Förutsättningar 
ökar för både ökade positiva och negativa synergier för olika institutioner, 

ländergrupper . Vart menar ni att denna observation leder? 
 
Figur 7.2. Schematisk bild över framtidens länkningar mellan 

klimatkonventionen och WTO. 
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Issue areas Issue areas

New issue areas

New issue areas

WTO UNFCCC

 
 

 Regelsystemens status. Frågan om deltagande i framtiden är starkt 

kopplad till frågan om något av regelsystemen har företräde framför det 
andra? Det finns ju en inneboende konflikt när länder med stora 

utsläpp av växthusgaser och som är viktiga handelspartners står 
utanför aktuella klimatöverenskommelser, dvs. som i fallet med 
Kyotoprotokollet. Om inte parterna till klimatkonventionen kan komma 

överens på global nivå om hur klimatfrågan ska tacklas, så ökar risken 
för dispyt genom att handelsreglerna då ges företräde (svårare att visa 

att klimatfrågan är ett legitimt miljömål och att åtgärderna är 
nödvändiga). WTO:s generalsekreterare Pascal Lamy sade på ett 
informellt möte med handelsministrarna under partskonferensen på 

Bali 2007 att WTO:s handelspolitiska verktygslåda ”kan visa sig 
värdefull i kampen mot klimatförändringar” men den kan bara 

tillämpas om man når ”en verklig global konsensus om hur frågan ska 
tacklas” (WTO 2007).  

 Medlemskap. Med önskvärd tydlighet framgår WTO:s direktorats 

föresats att miljöfrågan ska diskuteras inom miljöregimen och att 
WTO:s regelverk inte kan förväntas användas för att uppnå striktare 

miljömål. Mot bakgrund av detta blir frågan om deltagande i framtida 
klimatöverenskommelser en fråga om synergi – om många länder är 

med kommer WTO att betrakta överenskommelserna som legitima 
miljömål och då kan undantagsparagrafer vara tillämpliga och risken 
för dispyt minskar. Samtidigt minskar behovet av handelshindrande 

regler, såsom koldioxidtullar. Om däremot inte länderna enas i en 
”global” klimatöverenskommelse kommer det däremot att vara mer 
vanskligt att använda åtgärder som påverkar världshandel för att 

uppnå klimatpolitiska mål eller åtaganden. Denna slutsats kan vara 
ett argument mot förslagen på flera internationella överenskommelser 

mellan olika parter, där olika vägar skall bidra till det gemensamma 
målet att minska utsläppen. Det pekar också på vikten av att komma 
överens om flera olika åtgärder och frågor, t.ex. biodrivmedel och 

anpassningsåtgärder. 



 

 67 

7.3. Styrmedel för biodrivmedel 

Det finns fortfarande ett starkt samband mellan ökad världshandel, ökade 

transporter och ökade utsläpp av växthusgaser. Det innebär en positiv 
synergi för handelsvolymen, men en negativ synergi för klimatkonventionens 
mål.  Transportfrågan länkar idag samman klimat- eller handelspolitik med 

en negativ synergi för klimatpolitiken och med en neutral synergi för 
handelspolitiken. Med stigande bränslepriser kan synergin innebära negativa 

konsekvenser även för denna med oförändrad energieffektivitet och 
prisstyrning. Samtidigt är sannolikt världshandel med förnyelsebara 
bränslen en förutsättning för en storskalig omställning från fossila bränslen. 

Så transportplitiken kan även komma att medföra positiva synergieffekter för 
klimatpolitiken. 

Pågående förhandlingar inom WTO, som syftar till att liberalisera handel med 

miljövaror, kan komma att resultera i minskade totala kostnader för såväl 
teknik för att minska utsläppen av växthusgaser som biodrivmedel, speciellt 

inom EU. Detta är ett exempel på en positiv synergi mellan världshandel och 
klimat. Huruvida denna synergi realiseras är ännu oklart. En viktig fråga rör 
hur effektivt det är att ersätta fossila bränslen med biodrivmedel för att 

minska utsläppen från transportsektorn, inte minst i relation till åtgärder i 
andra sektorer där kostnaderna för minskningar mindre). Den senaste tidens 

debatt har t.ex. rört den totala växthusgasbalansen. 

I rapporten analyserades därför kritiska punkter för fyra styrmedel, vilka kan 
användas för att öka användningen av biodrivmedel i Sverige.  

Skärpt befintlig fordons- och bränslebeskattning och utfasning av tullskydd. 
Skärpt beskattning är i hög grad kompatibelt med WTO:s regelverk; även om 
nivåerna skulle skärpas. Här finns dock andra politiska hänsyn och regler 

som begränsar skatternas storlek. Drivmedelsskatter har minskat 
användningen av drivmedel gentemot situationen utan beskattning, men 

dagens skattenivåer har inte förmått minska växthusgasutsläppen från 
transportsektorn. Om koldioxiddifferentieringen ytterligare stärks kan frågor 
om nödvändighet aktualiseras. Det är oklart hur biodrivmedel kommer att 

beröras i WTO:s Doharunda, men det verkar sannolikt att trenden går mot 
ökad liberalisering. I dagsläget är handeln med exempelvis etanol begränsad. 

I dagens situation används såväl skatter på fordonet som på bränslet. I det 
första fallet påverkas bara utsläppen av växthusgaser från fossila drivmedel 
indirekt. Om skyddstullen på etanol skulle fasas ut, pressas den totala 

kostnaden för biodrivmedel. Detta skapar ett direkt incitament för att 
använda biodrivmedel (givet att nivåerna på andra styrmedel lämnas 
oförändrade). För de inhemska producenterna vore detta dock mycket 

problematiskt. 

Införande av gröna drivmedelscertifikat. De liknar gröna elcertifikat och 

kommer dessutom inom kort att införas i Storbritannien. Det finns alltså 
kunskap om hur man utformar ett sådant system för att potentiellt minimera 
risken för konflikt med WTO:s regelsystem. Styrmedlet riktas mot 

drivmedelsförsäljare, vilka tvingas köpa certifikat för biodrivmedel 
motsvarande en viss andel av den totala försäljningen. Med en nivå på kvoten 

satt över dagens genomsnittliga andel biodrivmedel av den totala 
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bränsleförbrukningen kan styrmedlet vara verksamt, eftersom det då snabbt 
leder till ökad användning av biodrivmedel och skapar en efterfrågan på 

biodrivmedel. Detta system är dock inte helt obehäftat med problem, 
eftersom det sannolikt inte skulle införas utan en certifiering av 

biodrivmedlen med avseende på växthusgasutsläpp. Att utveckla en sådan 
standard är tidsödande och kräver samarbete med andra länder.  

Standard för biodrivmedelsdrivna fordon. Standarder kan användas för att 

kräva att en viss andel av de bilar som säljs av varje biltillverkare ska drivas 
av alternativa drivmedel. I dagsläget kan åtgärden vara vansklig gentemot 

WTO:s regelverk. Det krävs att man kan hävda att det i dagsläget inte finns 
andra sätt att åstadkomma samma utsläppsminskning som har mindre 
påverkan på världshandeln. Eftersom allt fler biltillverkare har bilar som kan 

drivas med alternativa drivmedel i sin produktportfölj minskar risken för att 
sådana krav skulle drabba utländska biltillverkare hårdare än inhemska. 

Regelverket kräver att tillverkarna hinner förbereda sig för den nya 
standarden och det tar således längre tid att öka användningen av 
biodrivmedel än om man använder de andra styrmedlen. 

Handel med utsläppsrätter för transportsektorn. De kommer sannolikt att 
kombineras med beskattning snarare än att utgöra ett separat system. En 

alltför generös gratis tilldelning av utsläppsrätter ökar risken för att det kan 
uppfattas som en subvention. Här handlar det om att föra in 
transportsektorn under ett system, som redan är i drift. Detta är 

oproblematiskt i förhållande till handelsreglerna. Det blir dock en fråga om 
hur stor tilldelningen ska vara till transportsektorn. Om detta skulle leda till 
ökade kostnader för fossila drivmedel, så stärks det ekonomiska incitamentet 

för användning av biodrivmedel. Biodrivmedelsanvändningen ökar således 
indirekt.  

7.4 Handel för hållbar utveckling 

Länkningarna mellan världshandel- och klimatpolitik sätter ramar för 
utformandet av svensk politik för ökad användning av biobränslen. 

Rapporten konstaterar risken för konflikter i nuläget är begränsad. Om nästa 
avtal inom UNFCCC inbegriper fler parter och WTO:s ökade medlemsantal 
ökar kommer risken för framtida konflikter vara lägre.  Då nästa avtal inom 

klimatkonventionens sannolikt kommer att bygga på länkningarna mellan 
fler politikområden kommer behovet av en översyn av synergieffekter öka. 
Både UNFCCC och WTO, liksom Sverige och EU, har hållbar utveckling som 

övergripande målsättning. Beslutsfattare behöver följaktligen värdera 
synergieffekter utifrån andra politiska överväganden för hållbar utveckling. 
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