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MILJÖRÅDET MÅSTE AGERA MOT GIGANTISKT ÖVERSKOTT AV UTSLÄPPSRÄTTER UNDER KYOTOPROTOKOLLET 
 
Kära Lena Ek, 
 
De nuvarande reglerna under Kyotoprotokollet tillåter länder att spara överblivna utsläppsrätter (AAU:er) från den första till den 
andra åtagandeperioden. Detta överskott beräknas uppgå till över 13 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Överskottet förväntas stiga 
till närmare 17 miljarder ton CO2e under den andra åtagandeperioden till följd av otillräckliga utsläppsminskningsåtaganden av 
Kyotoländerna. 
 
Det totala överskottet av AAU:er i EU från den första åtagandeperioden beräknas till över 4 miljarder. Sverige väntas ha ett överskott 
på 85,2 miljoner. 
 
Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod väntas också få en stor övertilldelning. Överskottet från den första åtagandeperioden 
kommer därför att få ett litet, eller inget, ekonomiskt värde då priserna på AAU:er väntas falla till nära noll euro per ton. 
 
Möjligheten att föra över AAU:er till nästa åtagandeperiod utgör dock ett allvarligt hot mot ett framtida klimatavtal. EU kommer att 
få svårt att övertyga utvecklingsländer att åta sig utsläppsminskningar om vi själva har så svaga åtaganden som dessutom innehåller 
stora kryphål. 
 
Vi måste nå en lösning vid UNFCCC-mötet i Doha i November (COP18). Om inte så kommer nuvarande regler, med fri överflytt av 
AAU:er, att gälla per automatik. Vid klimatförhandlingarna i Bangkok i augusti 2012 presenterade G77 och Kina  ett förslag för att 
minimera användningen av överskottet. 
 
Förslaget från G77 och Kina lever upp till de krav som Europeiska rådet enades om i mars 2011 för att åta sig en andra period under 
Kyotoprotokollet. Om EU vill bli tagna på allvar när de menar att miljönytta är en grundförutsättning för en andra åtagandeperiod 
måste de verka för ett avtal som lever upp till detta krav. 
 
EU-fördragen stipulerar att „Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet” både generellt (Artikel 16(3) TEU) och specifikt „under hela 
förfarandet” när EU ingår internationella avtal, som dem under UNFCCC (Artikel 218(8) TFEU). 
 
I enlighet med dessa fördrag kan ministerrådet enas om hanteringen av AAU:er genom en kvalificerad majoritet på nästa 
miljörådsmöte den 25 oktober. Konsensus mellan alla 27 delegater krävs inte. 
 
I första hand vill vi uppmana Dig att: 

 Stödja förslaget från G77 och Kina i dess nuvarande form, utan att försvaga det. Det är av stor betydelse att EU stödjer 
förslaget att makulera överskottet av utsläppsrätter från den första åtagandeperioden, liksom att möjligheten till att bygga 
upp ett nytt överskott under den andra åtagandeperioden elimineras. 

 Deklarera att Sverige inte kommer att använda sitt överskott av utsläppsrätter för att uppfylla sitt åtagande under den 
andra åtagandeperioden. 

 Deklarera att Sverige inte kommer införskaffa JI-krediter från projekt i länder som inte skrivit under för en andra 
åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. 

 

Utan ett tydligt och ambitiöst ledarskap från EU kommer chansen att undvika en katastrofal global uppvärmning tyvärr glida oss ur 
händerna. 

 

Vänligen, 
Svante Axelsson, Generalsekreterare på Naturskyddsföreningen 
Eva Filzmoser, Programme Director of CDM Watch 
 
Vidare information: 
Carry-over of AAUs from CP1 to CP2 –Future Implications for the Climate, by Thomson Reuters Point Carbon, September 2012. 
http://bit.ly/AAUsurplusPointCarbon 
The Phantom Menace: An introduction to the Kyoto Protocol Allowances surplus. CDM Watch and CCAP Policy Brief: July 2012. 
http://bit.ly/SurplusPhantomMenace 
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