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Sammendrag i

Sammendrag

Da EU i 2007 vedtok en unilateral klimamålsetting om 20 % kutt i sine utslipp av 

drivhusgasser innen 2020 ble EU av enkelte utropt som et klimalokomotiv. Denne 

oppgaven tar for seg utviklingen i EUs klimapolitikk gjennom å sammenligne trekk 

ved EUs klimamålsettinger fra henholdsvis 1997 og 2007. Videre tar den for seg 

mulige forklaringer for den utviklingen i EUs klimapolitikk som har funnet sted. Disse 

forklaringene knyttes til tre analysenivåer: nasjonalt, EU-nivå og globalt nivå, som 

videre knyttes til tre ulike teoretiske perspektiver. Disse er intergovernmentalisme, 

multi-level governance og regimeteori. 

Antall ord: 23 809 
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Forord

En stor takk til min alltid tilstedeværende veileder, seniorforsker Jørgen Wettestad, 

ved Fridtjof Nansens Institutt, som har kommet med uvurderlige kommentarer, innspill 

og råd gjennom hele prosessen (fra høst 2007 til høst 2008). 

Min samboer og forlovede, Einar, fortjener også en stor takk for gjentatte 

gjennomlesninger og gode innspill, og ikke minst oppmuntring og støtte når jeg 

trengte det som mest.
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helt og fullstendig mitt eget ansvar.

Gunn Anita Granli
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Innledning 1

1 Innledning 

Formålet med denne oppgaven er å måle og forklare endring i ambisjonsnivået til EUs 

klimapolitikk, gjennom klimamålsettingene fra henholdsvis 1997 og 20071.  Temaet er 

høyst  aktuelt  ettersom det  i  skrivende  stund2 er  knapt  ett  år  til  klimatoppmøtet  i 

København  i  desember  2009.  Her  skal  over  180  land  bli  enige  om en  ny  global 

klimaavtale. EU er en viktig aktør i de globale klimaforhandlingene, og har utpekt seg 

selv til en global leder i kampen mot klimaendringene. Hvilken vei utviklingen i EUs 

klimapolitikk tar og har tatt siden klimatoppmøtet i Kyoto 1997, er viktig for EUs rolle 

i de pågående klimaforhandlingene. 

Menneskeskapte  klimaendringer  ble  et  politisk  tema  på  slutten  av  1980-tallet. 

Konsensusen om menneskeskapte klimaendringer skyldes i stor grad rapporter fra FNs 

Klimapanel (IPCC). De siste rapportene fra IPCC bekrefter langt på vei teorien om at 

klimaendringene er menneskeskapte. FN har også spilt en viktig rolle for å etablere det 

globale  klimaregimet  som  fikk  sin  begynnelse  med  opprettelsen  av  FNs 

Klimakonvensjon (FCCC) under konferansen i Rio i 1992. I 1992 ble klima for første 

gang satt på den globale dagsordenen gjennom forhandlingene i Rio og etableringen av 

FNs Klimakonvensjon. EU tok tidlig mål av seg å opptre som en leder i det globale 

klimaregimet. 

I 1997, under forhandlingene om Kyotoprotokollen bestod EU av 15 medlemsland og 

utgjorde allerede da en blokk av betydelig politisk og økonomisk tyngde og EU15 var i 

1995 ansvarlige for 15 % av de totale globale utslippene av CO2 (Collins 1996:123). 

Kyotoprotokollen  var  den  første  globale  klimaavtalen  med  juridisk  bindende 

utslippsmål,  og  innledet  derfor  en  viktig  fase  i  det  globale  klimaregimet.  Det  er 

grunnen  til  at  Kyotoprotokollen  og  EU15s  målsetting  under  denne  er  et  naturlig 

utgangspunkt for min oppgave. 

I mars 1997, i forkant av Kyoto i desember samme år, ble EU15 enig om en felles 

1 Inkludert i målsettingen fra 2007 regnes også klimapakken som Kommisjonen la frem 23.januar 2008
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Innledning 2

målsetting om kutt i klimagassutslipp på 15 % fram mot 2010. Denne målsettingen ble 

redusert under forhandlingene i Kyoto til 8 % fram mot 2008-2012 (Harris 2007: 224). 

I 2001 trakk president George W. Bush USA fra den uratifiserte Kyotoprotokollen3, og 

det ble EUs oppgave å sikre en ratifisering av protokollen fra de gjenværende landene. 

Med USA ute av det globale klimasamarbeidet oppstod det et ledervakuum som EU 

påtok  seg  å  fylle  og  i  2005 la  Kommisjonen fram en  ny  strategi  for  å  bekjempe 

klimaendringene etter Kyotoperioden går ut i 2012. I mars 2007, 10 år etter forrige 

klimamålsetting, ble EU enig om å kutte klimagassutslippene med 20 % fram mot 

2020 sammenlignet med 1990-nivå (EUs hjemmeside, European energy policy 2007). 

Grunnlaget for et globalt klimaregime må sies å ha blitt styrket ved opprettelsen av 

Kyotoprotokollen i  1997.  Protokollen forpliktet  landene som ratifiserte  den å kutte 

eller  begrense  sine  utslipp  av  CO2 innen 2008-12.  Selv  om Kyotoprotokollen  har 

måttet  tåle  hard  kritikk  både  fra  miljøvernere  og  andre  for  sin  noe  tilbakeholdne 

utforming av hvordan man skal sikre etterlevelse av protokollen, var den et viktig steg 

i riktig retning med tanke på vilje til å ta klimaproblemet på alvor. Samtidig har teorien 

om menneskeskapte klimaendringer blitt ytterligere styrket i tidsrommet. 

1.1 Problemstilling

Med bakgrunn i EUs ønske om å opptre som en leder i det globale klimaregimet og  de 

politiske og økonomiske ressursene Unionen faktisk innehar, er det naturlig å anta at 

EU ville følge opp et ønske om lederskap og mål med reell handling. I tillegg har man 

i  perioden fått  økende  kunnskap  om alvoret  i  problemet.  Derfor  er  det  naturlig  å 

forvente et økt ambisjonsnivå i EUs klimapolitikk.

Oppgavens formål og spørsmål er todelt, jeg ønsker å ta for meg EUs ambisjonsnivå i 

det  globale klimaregimet,  utviklingen i dette og hvilke forklaringsfaktorer som kan 

belyse denne utviklingen. 

3 USA hadde i protokollen påtatt seg et utslippskutt av drivhusgassene på 7 %

EU – et klimalokomotiv?
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A) I hvilken grad gir det mening å vurdere EUs klimamålsetting fra 2007 som mer  

ambisiøs enn målsetningen fra 1997? Eller kan man ved nærmere ettersyn se den som  

mindre ambisiøs, eller som en videreføring av samme ambisjonsnivå?

B)  Hvordan  kan  man  forklare  utviklingen  i  ambisjonsnivå  ved  hjelp  av  

forklaringsfaktorer på nasjonalt nivå, EU nivå eller globalt nivå?

Det første spørsmålet dreier seg om det som blir den avhengige variablen i oppgaven 

min, graden av utvikling i ambisjonsnivå. Det kan ved første øyekast virke som en 

selvfølgelighet at målsettingen om 20 % kutt innen 2020 er mer ambisiøs enn 8 % kutt 

innen 1997, ettersom 20 % utgjør mer enn 8 %. Det er imidlertid ikke så enkelt dersom 

man går  nærmere  inn  på  de  to  målsettingene.  Denne  tvetydigheten  er  også  en  av 

utfordringene ved oppgaven. Grunnen til at jeg har valgt de to klimamålsettingene fra 

henholdsvis 1997 og 2007 som utgangspunkt for oppgaven, er at de viser EUs vilje i 

den globale klimapolitikken på to gitte tidspunkt. 

Målsettingene danner også noe av forutsetningen for klimapolitikken i EU og er to 

faste holdepunkt som oppgaven kan forankres i. Gjennom å sammenligne trekk ved 

målsettingen fra 1997 med trekk ved den fra 2007 håper jeg å kunne avdekke om det 

har  vært  en  utvikling  i  graden  av  ambisjonsnivå.  Det  er  som  nevnt  tre  mulige 

alternative svar  til  spørsmålet,  og det  er at  i)  graden av ambisjonsnivå har økt,  ii) 

graden av ambisjonsnivå er den samme, eller iii) graden av ambisjonsnivå har gått ned 

sammenlignet med forrige klimamålsetting. Utgangspunktet for denne oppgaven er en 

hypotese  om at  det  har skjedd en  styrking  av  graden av  ambisjonsnivå.  Selv  om 

miljøvernorganisasjoner  som  Friends  of  the  Earth  uttalte  at  den  siste 

klimamålsettingen til EU var "gode nyheter for den skitne energi-industrien, og dårlige 

nyheter  for  mennesker  og jorda"(Euractiv  2007 23.01),  vil  jeg hevde at  hypotesen 

fortsatt  gjelder.  Med  utgangspunkt  i  EUs  selvutnevnte  lederskap  i  den  globale 

klimapolitikken og den økende mengden med vitenskaplig forskning som underbygger 

alvoret i problemet, er det naturlig å tro at det dermed også har skjedd en styrking av 

EUs ambisjonsnivå. 

Det andre spørsmålet dreier seg om forklaringer på svaret til  det første spørsmålet. 

EU – et klimalokomotiv?
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Gjennom hoveddelen av oppgaven ønsker jeg å avdekke de faktorer som kan bidra 

mest til å forklare en eventuell utvikling i ambisjonsnivået. For å ha et rammeverk for 

denne undersøkelsen tar jeg utgangspunkt i tre ulike forklaringsperspektiver som er 

den analysemodellen som Skjærseth og Wettestad benytter i sin bok om utviklingen av 

EUs kvotehandelsystem (ETS)4 ( Skjærseth og Wettestad 2008:24-31). Grunnen er at 

klimaproblematikken  ikke  kan  belyses  bare  ved  hjelp  av  å  se  på  ett  nivå. 

Klimapolitikken utformes og besluttes innenfor, og på tvers av nivåer. 

Disse tre  nivåene er knyttet  til  tre  ulike teoretiske perspektiv.  Det  første  nivået  er 

nasjonalt nivå, hvor det intergovernmentalistiske perspektivet tar for seg og fokuserer 

på medlemslandene som aktører og deres interesser, også slik de kommer til uttrykk på 

EU nivå. 

Det andre nivået er EU-nivå og er knyttet til et flernivåstyringsperspektiv eller multi-

level governance, som bidrar til et fokus på faktorer på mellomstatlig nivå eller EU 

nivå.  Flernivåstyring  utfordrer  intergovernmentalismens  antakelse  om  at 

nasjonalstatene er  de  viktigste  aktørene i  EU,  og setter  i  større  grad fokus  på  den 

betydningen  overnasjonale  institusjoner   og  ikke-statlige  aktører  har  for 

politikkutforming og beslutning. 

Det tredje og siste nivået er globalt nivå som knyttes til et regimeperspektiv som retter 

søkelyset mot faktorer utenfor selve EU.  Det inkluderer erkjennelsen av at EU er en 

del  av  et  globalt  klimaregime og  at  det  globale  klimaregimet  og  eventuelle  andre 

aktører kan ha påvirket EUs ambisjonsnivå (Skjærseth og Wettestad 2008:24-31). 

I neste kapittel presenteres det teoretiske rammeverket for analysen, i tillegg vil det 

avslutningsvis være en kort diskusjon om valg av metode og data i oppgaven. I kapittel 

3 drøfter jeg den avhengige variabelen, før jeg i kapittel 4 analyserer hvilke faktorer 

som kan forklare styrkingen i ambisjonsnivå. I kapittel 5 avslutter jeg denne oppgaven 

med en konklusjon og oppsummering av de funn som er gjort i kapittel 3 og 4. 

4 I resten av oppgaven vil jeg benytte forkortelsen ETS som står for Emissions Trading Scheme når jeg omtaler 

EUs kvotehandelsystem.
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2 Teoretisk rammeverk og metode

Problemstillingen som denne oppgaven springer ut fra er: har det vært en styrking i 

EUs  ambisjonsnivå,  og  hvordan  kan  man  forklare  en  slik  styrking?  Derfor  er  det 

nødvendig  å  måle  EUs  ambisjonsnivå  gjennom  en  sammenligning  av  trekk  ved 

klimamålsettingen i 1997 og klimamålsettingen  i 2007, for å avdekke hvorvidt den 

faktisk er blitt mer ambisiøs og å finne mulige årsaker til denne utviklingen. I dette 

kapittelet  vil  jeg først  ta  for meg den avhengige variabelen og hvordan denne kan 

måles,  deretter  tar  jeg  for  meg  de  uavhengige  variablene,  før  jeg  avslutningsvis 

kommer inn på hvilke data som danner det empiriske grunnlaget for denne oppgaven. 

2.1 Avhengig variabel – hvordan måle ambisjonsnivå

Den avhengige variabelen i oppgaven er EUs ambisjonsnivå i klimapolitikken. I denne 

oppgaven har jeg valgt å ta utgangspunkt i EUs to klimamålsettinger fra henholdsvis 

1997 og 2007,  og sammenligne trekk ved disse i  tråd med dimensjonene som blir 

presentert nedenfor. For å kunne gjennomføre denne sammenligningen, samt si noe 

konkret  om  utviklingen  i  EUs  klimapolitikk  er  det  viktig  å  vite  hva  det  er  som 

sammenlignes  og  på  hvilket  grunnlag.  En  mer  ambisiøs  politikk  vil  nødvendigvis 

forutsette noen vesentlige endringer i status quo, og ved første øyekast kan man hevde 

at et utslippskutt på 20 % vil kreve en større adferdsendring enn et utslippskutt på 12 

%. 

Hvordan kan man så forankre målingen teoretisk, slik at det ikke bare blir en subjektiv 

vurdering  av  to  målsettinger?  Jeg  har  valgt  å  ta  utgangspunkt  i  begrepet  "policy 

strength", som oversatt til norsk vil bli noe tilnærmet lik politisk styrke som legger 

adferdsmessige  føringer  på  deltakerne.  Følgende  definisjon  kan  gis:  `A  "strong" 

regime is one whose substantive norms, rules and regulations significantly constrain  

the range of behaviour that qualifies as legal or appropriate` (Underdal 2004:29). Det 

betyr med andre ord at for å hevde at målsettingen har blitt  mer ambisiøs,  eller at 

ambisjonsnivået har blitt  styrket, må EUs siste målsetting skille seg fra den forrige 

nettopp ved at den legger sterkere føringer for EUs, og implisitt  medlemslandenes, 

EU – et klimalokomotiv?
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klimapolitikk. Det er viktig å presisere at et sterkt regime, eller politisk slagkraft i 

denne sammenheng ikke nødvendigvis garanterer for en høy grad av etterlevelse, det 

er  heller  ikke  et  mål  for  denne  oppgaven  å  måle  graden  av  etterlevelse  blant 

medlemslandene. 

Innbefattet  i  begrepet  ligger  tre  dimensjoner:  krav  til  forpliktelse  (bindingness), 

ambisiøsitet (ambitiousness) og spesifisitet (specificity) (Wettestad 2002:10). Det er 

langs disse tre dimensjonene de to målsettingene vil  bli  vurdert,  for å kunne gi en 

samlet vurdering av de to målsettingenes politiske styrke og dermed kunne si noe om 

utviklingen i ambisjonsnivå. 

Bindingness, eller krav til  forpliktelse, dreier seg spesifikt om hvorvidt forpliktelsene 

er  bindende  innenfor  rammene  av  det  internasjonale  lovverket,  og  begrenser  den 

lovmessige adferden, som igjen øker den politiske slagkraften (Wettestad 2002:10). I 

dette tilfellet dreier det seg om hvorvidt de to målsettingene innebærer ulike krav om 

forpliktelser fra medlemslandene som er bindende i EU, og som EU kan håndheve.

Spesifisitet innebærer  at  målene  er  konkretiserte.  En  målsetting  som  innebærer 

spesifikke  tidsplaner  og  tallfestede  utslippskutt  vil  kreve  en  større  innsats  fra  de 

involverte enn en generell målsetting om utslippskutt en gang i fremtiden og bidra til å 

øke politisk styrke (Wettestad 2002:10). En sektorinndeling av utslippskuttene vil også 

være mer spesifikk enn et generelt utslippsmål for EU som helhet. En målsetting som 

innebærer vage forpliktelser og en manglende operasjonalisering av målsettingen, med 

andre  ord  hvordan konkret  målsettingen skal  nås,  vil  medføre  usikkerhet  blant  de 

involverte partene og svekke den politiske styrken (Wettestad 2002:10). 

Ambisiøsitet relaterer til standardnivå og mengden av adferdsendring som er påkrevd 

for å oppfylle målsettingen (Wettestad 2002:11). En målsetting om 20 % kutt vil ved 

første øyekast virke mer ambisiøs enn 8 % kutt for eksempel fordi den legger større 

adferdsmessige  føringer  på  medlemslandene.  I  tillegg  kan  en  utvidelse  av 

politikkområdet bidra til å øke ambisiøsiteten (Ibid:11). Det vil i denne sammenheng si 

at dersom man utvider målsettingen til å inkludere andre delmålsettinger, vil det kunne 

argumenteres for å være mer ambisiøst enn en "enkel" målsetting. I neste omgang vil 

EU – et klimalokomotiv?
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en  slik,  mer  sammensatt  målsetting  øke  kravene  til  spesifisitet  for  å  gjennomføre 

målsettingen. 

Det kan kanskje hevdes at ambisjonsnivå gjennom ambisiøsitets-dimensjonen er en del 

av begrepet policy strength, og at jeg ikke måler ambisjonsnivå, men politisk styrke i 

EUs klimapolitikk. Ambisjonsnivå brukes i mange sammenhenger om mer enn hva 

definisjonen av ambisiøsitet her omfatter. Begrepet har også blitt særlig mye brukt i 

forbindelse  med  EUs  klimapolitkk.  Derfor  har  jeg  valgt  å  operasjonalisere 

ambisjonsnivå  gjennom begrepet  policy  strength,  eller  politisk  styrke.  Dette  utgjør 

rammene for målingen av den avhengige variabelen. 

2.2 Hvordan forklare endringer i ambisjonsnivå?

For  å  avdekke  faktorer  som  kan  bidra  til  å  forklare  en  eventuell  styrking  i 

ambisjonsnivå  er  det  hensiktsmessig  for  å  besvare  problemstillingen  å  strekke 

forklaringsperspektivet  over  mer  enn  ett  nivå.  Som  nevnt  i  innledningen  tar  jeg 

utgangspunkt i et analytisk rammeverk som Skjærseth og Wettestadpresenterer i sin 

bok fra 2008. I utgangspunktet vil en kunne anta at de tre forklaringsperspektivene har 

ulik  forklaringskraft.  Klimapolitikken  i  EU  er  fortsatt  i  stor  grad  påvirket  av 

medlemslandene (Groenleer og van Schaik 2007:985), og det er naturlig å anta at det 

også  kommer til  uttrykk gjennom utformingen av politikken.  Jeg  begynner  med å 

presentere  forklaringsperspektivet  på  nasjonalt  nivå,  deretter  tar  jeg  for  meg 

forklaringsperspektivet på EU-nivå, før jeg avslutter med globalt nivå. 

2.2.1 Nasjonalt nivå – liberal intergovernmentalisme

I følge intergovernmentalismen er det EUs medlemsland, nasjonalstatene, som spiller 

den  viktigste  rollen  i  utformingen  av  politikk  i  EU.  Det  er  deres  interesser  og 

preferanser som danner grunnlaget og bestemmer utfallet i forhandlingsprosesser og 

utviklingen  av  politikk  i  EU  (Moravcsik  1993).  Intergovernmentalisme  vil  derfor 

danne grunnlaget for analysen på nasjonalt nivå.

Suverenitet  er  et  viktig  begrep  i  denne  sammenheng,  forstått  som  den  rettslige 

EU – et klimalokomotiv?
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kapasiteten nasjonale beslutningstakere har til å fatte beslutninger uten  å være pålagt 

begrensninger  utenfra  (Cini  2003:96).  I  følge  intergovernmentalismen  har 

medlemslandene beholdt sin suverenitet ovenfor EU, i den forstand at de har frivillig 

delegert suverenitet over noen områder til EU. Dette er en delegering av suverenitet 

som  de  kan  trekke  tilbake.  Grunnen  til  at  medlemslandene  velger  å  delegere 

suverenitet til EU er at det kan bidra til å gjøre samarbeid mellom medlemslandene 

enklere og mer effektiv og dermed er i deres interesse(Cini 2003:96). 

Institusjonene,  eller  de  overnasjonale  aktørene,  fungerer  altså  i  følge 

intergovernmentalismen som forhandlingsarenaer for medlemslandenes interesser og 

preferanser,  og ikke som selvstendige aktører.  I denne sammenheng innbefatter det 

spesielt EU Kommisjonen og Europaparlamentet. Det er imidlertid en gradsforskjell, 

de overnasjonale aktørene tillegges en viss betydning i saker av liten politisk interesse, 

men  i  saker  som  omhandler  politiske  følsomme  områder,  sikkerhetspolitikk, 

energipolitikk etc, er deres rolle svært begrenset (Ibid.). 

Klimapolitikk er som tidligere nevnt et politikkområde som har betydning for flere 

sektorer, som miljø-, industri- og økonomiske interesser. Derfor vil det være naturlig å 

anta at dette er et politikkområde hvor medlemslandene ønsker å beholde mest mulig 

kontroll med mindre det er i deres interesse å overgi kontroll eller myndighet. Derfor 

vil også endringen i EUs ambisjonsnivå være et resultat av at medlemslandene ønsker 

mer  ambisiøse  klimamål.   Moravcsik,  som  regnes  som  den  liberale 

intergovernmentalismens far, utelukker ikke at det også er interessegrupper involvert i 

prosessen rundt utforming av politikk, men hevder at disse interessegruppene(ikke-

statlige  aktørene)  hovedsaklig  opererer  på  nasjonalt  nivå  (Bache  og  Flinders 

2004:110).  I følge intergovernmentalismen består denne prosessen av et spill  på to 

nivåer.  Det  første  nivået  er  det  nasjonalt  nivået  og  refererer  til  hvordan 

medlemslandenes preferanser dannes innenfor landets grenser. Det andre nivået er på 

den internasjonale arena, eller i dette tilfellet EU, hvor selve forhandlingsprosessen 

mellom  landene  foregår  (Cini  2003:102).  Derfor  vil  jeg  i  analysen  se  først  på 

dannelsen  av  preferanser  i  medlemslandene,  og  deretter  hvordan disse  kommer til 

uttrykk på EU nivå. 
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EU bestod i 1997 av 15 medlemsland, og består nå av 27. I denne oppgaven vil det 

være umulig å gå inn på hvert enkelt medlemsland i analysen, derfor må jeg foreta et 

utvalg. Dette utvalget må så godt som mulig representere sammensetningen i EU. Det 

må bestå av land som kan tenkes å ha vesentlig innflytelse på utformingen av politikk 

og som spiller en betydelig rolle i EUs utslippsbilde5. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i 

størrelse  på  utslipp,  økonomisk  situasjon,  politisk  tyngde  i  EU  (i  form  av  antall 

stemmer) og utvikling i framtiden. Tyskland og Storbritannia innehar, den tvilsomme, 

æren av å være det største og nest største utslippslandet i EU, til sammen står de for en 

tredel av de totale utslippene av drivhusgasser i EU27 (Rapport fra EEA 2008). De er 

også land med stor politisk tyngde og et naturlig valg for videre analyse. I tillegg har 

jeg valgt et land fra den tidligere lavinntektsgruppen, Spania. De ligger på femteplass i 

oversikten fra EEA over andel av utslipp i EU27 per 2006. Da EU utvidet med 10 nye 

medlemsland i 2004 medførte det at Spania og de andre landene i lavinntektsgruppen 

ble skjøvet opp til  middels  nivå,  og de nye medlemslandene fra øst  utgjør nå den 

fattigste delen av EU27. Derfor vil det være interessant å kunne se nærmere på et av 

disse nye medlemslandene, som kanskje kan gi en pekepinn på hva man kan forvente i 

årene som kommer. Polen er et naturlig valg i så henseende, både med tanke på andel 

av utslipp (sjette plass på listen) og størrelse med tanke på stemmetyngde. 

Hypotesen og forventet funn fra et intergovernmentalistisk perspektiv, er at: Styrking 

av EUs klimamålsettingen er et uttrykk for at sentrale medlemsland ønsker en mer  

ambisiøs klimapolitikk. 

Det er utgangspunktet for det første analysenivået i min oppgave, og leder meg videre 

til det andre analysenivået, EU nivå. 

2.2.2 EU-nivå – multi-level governance6

Selv om medlemslandene har relativ stor innflytelse på utviklingen av klimapolitikken 

i EU er de ikke de eneste aktørene. Intergovernmentalismen vurderer EUs institusjoner 

primært som forhandlingsarenaer og ikke aktører. Imidlertid spiller de en aktiv rolle i 
5 Utslipp av drivhusgasser. 

6 I oppgaven bruker jeg også flernivåstyring. 
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utformingen av beslutninger og selve beslutningsprosessen i EU dersom man skal tro 

tilhengere av multi-level governance eller flernivåstyringsperspektivet. Kommisjonens 

traktatfestede  initiativrett  og  EU  domstolens  presedensskapende  domsavsigelser  er 

klassiske eksempler som blir brukt for å illustrere dette. 

Multi-level governance, eller flernivåstyring på norsk, er ikke så mye en teori som en 

samling  av  flere  teorier.  Utgangspunktet  til  tilnærmingen  er  at  styring,  eller 

governance foregår gjennom samhandling på flere ulike nivåer. Representantene for 

medlemslandenes  interesser  er  ikke  de  eneste  aktørene,  de  konkurrerer  med andre 

aktører med andre interesser på flere ulike nivåer i EU (Bache og Flinders 2004:3). 

Overnasjonale aktører og interessegrupper spiller en vesentlig rolle i utformingen av 

politikk  på  EU  nivå  (Ibid.).  Et  eksempel  på  dette  er  ekspertgruppene  og 

arbeidsgruppene  i  EU  som  skal  være  rådgivende  for  Kommisjonen  på  miljø-  og 

klimaområdet,  og  til  dels  EU  Parlamentet.  I  disse  gruppene  sitter  ikke  bare 

representanter  for  medlemslandene,  men  også  representanter  fra 

miljøvernorganisasjoner  og  industriinteresser.  I  tillegg  har  innføringen  av  nye 

beslutningsprosedyrer, blant annet økt bruk av kvalifisert flertallsstemming (QMV) og 

medbestemmelsesprosedyren,  ført  til  at  Parlamentet  har  fått  mer  makt  i 

beslutningsprosessen (Wallace et al. 2005:315). I Parlamentet er partiene plassert etter 

ideologi og ikke landegrenser, noe som har gjort at grønne partier eller miljøpartier har 

fått mer innflytelse her enn hva de har, relativt sett, i sine respektive medlemsland. 

Tradisjonelt har EP vært den grønneste av Kommisjonen, Parlamentet og Rådet (Ibid.)

Multi-level governance gir et tillegg til det perspektivet som intergovernmentalismen 

tilbyr,  og utvider dermed forklaringsperspektivet  til  oppgavens hovedspørsmål til  å 

inkludere flere aktører enn bare medlemslandene alene. Ut fra en slik tilnærming vil 

forklaringen på utviklingen i ambisjonsnivå være å finne i endringer hos andre aktører 

enn  medlemslandene.  En  slik  forklaring  vil  i  så  fall  kunne  være  utfyllende  til 

forklaringen basert på liberal intergovernmentalisme. I dette tilfellet vil det dreie seg 

om EUs institusjoner og interessegrupper som opererer på EU nivå. Hypotesen eller 

forventet  funn  ut  fra  et  multi-level  governance  perspektiv  er  at:  Styrking  av  EUs 

ambisjonsnivå i klimapolitikken er et resultat av innsats fra EUs institusjoner(da EU 
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Kommisjonen  og  Europaparlamentet)  og  ikke-statlige  aktører,  som  har  påvirket  

utviklingen av ambisjonsnivå i en mer ambisiøs retning. 

2.2.3 Globalt nivå - regimeteori

Der intergovernmentalisme og multi-level governance fokuserer på forklaringsfaktorer 

internt i EU, gir den internasjonale institusjonelle tilnærmingen rom for å se på også 

eksterne  forklaringsfaktorer.  Tilhengere  av  liberal  institusjonalisme  understreker 

viktigheten  av  å  se,  i  dette  tilfellet,  miljøregimer7 som  internasjonale  sosiale 

institusjoner. Antagelsen er at disse institusjonene fremkaller regelbasert adferd hos de 

involverte aktørene, ikke bare gjennom rasjonell beregning ut fra egeninteresse, men 

også gjennom sosial læring, og  gjennom å tilegne seg normer og verdier (Baylis et al. 

2001:397).  Gjennom  en  slik  prosess  kan  regimene  forme  og  omskape  land  eller 

aktørers oppfatning av statlige interesser. Miljøregimer har hatt en tendens til å utvikle 

seg på saksområder hvor innflytelsesrike internasjonale aktører anser samarbeid som 

den beste løsning, eller avgjørende. Klimaendringene er i aller høyeste grad et globalt 

miljøproblem som berører hele verden, og som bare kan løses dersom alle sentrale 

utslippsland er med. 

Utviklingen  av  internasjonale  miljøregimer  kan  grovt  sett  deles  inn  i  fire  faser; 

bestemmelse  og  forming  av  en  agenda,  forhandlinger  og  beslutningstaking, 

implementering og videre utvikling (Ibid :403).  

EUs klimapolitikk har også vært utviklet i lys av en større  global kontekst, det globale 

klimaregimet.  Først  gjennom  FNs  Klimakonvensjon  fra  1992  ,som  etablerte 

prinsipper,  normer  og  mål  for  videre  utvikling,  og  så  gjennom  ratifiseringen  av 

Kyotoprotokollen.  Empiriske  undersøkelser  viser  at  regimer kan noen ganger  være 

viktige aktører og drivkrefter (Miles et al 2002:43), noe  gir grunnlag for å anta at EUs 

klimapolitikk og ambisjonsnivå kan ha blitt påvirket av det globale klimaregimet. Et 

mulig eksempel på dette er utviklingen av EUs kvotehandelsystem (ETS). EU var før 

Kyoto motstander av å ta i bruk et slikt system, men snudde etter forhandlingene i 

7 Regimes are principles, norms, rules, and decsision-making procedures around which actor expectations  

converge (Krasner 1985:4). 
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1997, og i 2005 var EUs eget kvotehandelsystem klart til å tas i bruk (Skjærseth og 

Wettestad  2008).  Det  er  ved  hjelp  av  ETS og de  øvrige  fleksible  mekanismene  i 

protokollen EU kan ha mulighet til å oppfylle sine forpliktelser under Kyoto.

EU  har  fra  begynnelsen  av  hatt  et  uttalt  ønske  om  lederskap  i  de  globale 

klimaforhandlingene.  EU  møtte  skepsis  og  kritikk  under  Rio  fra  både  USA  og 

miljøvernorganisasjoner, som satte spørsmålstegn ved EUs strategi for å følge opp de 

målsettinger de hadde satt seg. Da USA trakk seg fra Kyotoprotokollen i 2001, åpnet 

det seg en mulighet for EU til å innta det lederskapet Unionen hadde ønske om. EU 

jobbet  hardt  for  å  få  gjennom  ratifiseringen  av  avtalen,  og  forplikter  seg  ifølge 

protokollen til å videreføre de globale klimaforhandlingene også etter Kyotoperioden 

går ut. Det gjelder da også de andre partene i Protokollen. Det er to muligheter for at 

det globale klimaregimet kan ha påvirket EU til å styrke sitt ambisjonsnivå. Den ene 

muligheten er at EU har styrket sitt ambisjonsnivå som følge av press fra det globale 

klimaregimet.  Gjennom  pålagte  forpliktelser,  sammen  med  forventninger  om  en 

betydelig fremgang i klimapolitikken i tråd med forpliktelsene i Kyotoprotokollen, må 

EU følge opp med en ambisiøs klimamålsetting,  en såkalt  "push"-mekanisme. Den 

andre muligheten er at det har vært en stagnering eller en mangel på fremdrift i det 

globale  klimaregimet  og  at  EU  dermed  må  trå  til  for  å  drive  forhandlingene  og 

prosessen videre, en såkalt "pull"-mekanisme.  Hypotesen og forventet funn ut fra et 

slikt  forklaringsperspektiv  blir  da  at:  Endring  i  ambisjonsnivå  er  et  resultat  av  

påvirkning  utenfra,  som  en  respons  på  utviklingen,  eller  mangel  på  sådan,  i  det  

globale klimaregimet og de regler, normer og forventninger som finnes der. 

Alle disse tre hypotesene vil bli nærmere studert i analysedelen av oppgaven, i kapittel 

fire. Avslutningsvis i denne delen av oppgaven hvor jeg legger grunnlaget for analysen 

vil jeg se på hvilken metode og hvilke data som er hensiktsmessig å benytte. 

2.3 Metode og data

Denne oppgaven tar utgangspunkt i en teoretisk fortolkende case-studie, eller en studie 

som tar for  seg et  enkelt  tilfelle,  og forsøker å  forstå dette  gjennom bruk av teori 
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(Andersen 1997:68-69). Formålet med denne oppgaven er som nevnt innledningsvis å 

avdekke hvorvidt det har skjedd en styrking i EUs ambisjonsnivå i klimapolitikken ved 

å sammenligne ulike trekk ved målsettingen fra 1997 med trekk ved målsettingen fra 

2007. For å forklare en endring tar jeg utgangspunkt i ulike forklaringsfaktorer eller 

uavhengige variable  som kan påvirke  EUs klimapolitikk med utgangspunkt i  ulike 

teoretiske  tilnærminger.  Det  viktigste  i  kvalitativ  forskning  er  i  følge  Thagaard 

(1997:184)  den  forståelsen  som  forskeren  kommer  frem  til  på  grunnlag  av  de 

fenomenene  som  studeres.  Fortolkningen  i  kvalitative  studier  gir  grunnlag  for 

overførbarhet, eller generalisering. Denne masteroppgaven har i utgangspunktet ingen 

ambisjoner om å bidra til en mer generell teoretisk forståelse gjennom studiet av EUs 

ambisjonsnivå i  klimapolitikken.  Jeg utelukker  imidlertid  ikke at  funnene som blir 

gjort  i  forklaringsdelen  av  oppgaven  kan  være  relevante  også  for  andre 

politikkområder i EU. Det er viktig å påpeke at denne oppgaven ikke har som hensikt å 

utgi  seg  for  å  være  en  dybdeanalyse  av  utviklingen  i  EUs  klimapolitikk,  eller 

endringene  som  har  skjedd  på  de  tre  forklaringsnivåene  i  perioden.  I  lys  av  de 

begrensninger som faller naturlig for en oppgave med den tidsramme og utstrekning en 

masteroppgave  har,  er  dette  en  oppgave  som  gjør  et  forsøk  på  en  mer  generell 

vurdering av de bakenforliggende årsaker og endringer i perioden. En mer inngående 

dybdeanalyse ville være passende for et vitenskaplig arbeid av større omfang. 

Dataene jeg har brukt i oppgaven er hentet fra et relativt bredt spekter av kilder for å 

forhåpentligvis få et så helhetlig bilde av utviklingen i EUs klimapolitikk i perioden, 

som mulig. I tillegg til offentlige dokumenter tilgjengelig fra EUs arkiv, har jeg dratt 

veksel på den kunnskapen som er om emnet gjennom den faglitteraturen som allerede 

foreligger. Særlig har jeg dratt nytte av Skjærseth og Wettestads bok fra 2008 som 

danner  utgangspunktet  for  det  analytiske  rammeverket  i  oppgaven.  Videre  har  jeg 

benyttet ulike nyhetstjenester på internett, og aviser for artikler om relevante hendelser 

i  perioden.  Som  alt  datamateriale  som  benyttes  i  studier  er  også  mitt  utsatt  for 

subjektive  vurderinger  og  fortolkninger,  som kan  svekke  oppgavens  reliabilitet  og 

validitet. Jeg velger likevel å tro at gjennom et bredt utvalg av data vil de funn jeg 

presenterer her oppfylle kravene om etterprøvbarhet og kontroll. 
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3 Ambisjonsnivå – avhengig variabel 

I  dette  kapittelet  tar  jeg  for  meg  oppgavens  avhengige  variabel  som  er  EUs 

ambisjonsnivå  i  klimapolitikken  slik  det  kommer  til  uttrykk  gjennom  de  to 

klimamålsettingene  fra  henholdsvis  1997  og  2007.  Innledningsvis  gir  jeg  en  kort 

redegjørelse  for  EUs  klimapolitikk  i  perioden  frem  til  1997.  Grunnen  er  at  EUs 

klimapolitikk har en forhistorie som er nødvendig å ha et innblikk i for å kunne forstå 

utgangspunktet for EUs klimamålsetting i 1997. Deretter tar jeg for meg målsettingen 

som kom i 1997 og vurderer den ut fra de rammer som ble lagt i teorikapittelet, før jeg 

går  videre  med  målsettingen  fra  2007  og  vurdere  denne  på  samme  måte. 

Avslutningsvis sammenligner jeg funnene fra disse to og kommer med en konklusjon.

3.1 Bakgrunn: EUs klimapolitikk før 1997

EUs  klimapolitikk  hadde  sin  spede  begynnelse  i  1986  med  en  resolusjon  fra 

Parlamentet og notater fra Kommisjonen i 1988 og 1989 som satte klimaendringene på 

agendaen. Milepælen kom i 1990, da det Europeiske Rådet etterlyste konkrete vedtak 

om mål og strategier for utslippskutt av drivhusgasser, med særlig vekt på CO2. Som et 

tilsvar på denne etterlysningen ble et samlet Ministerråd bestående av energiministre 

og miljøministre samme år, enige om at CO2  -utslippene i EU skulle stabiliseres på 

1990-nivå innen 2000(Wettestad 2000:27). 

En av hovedgrunnene til dette målet var at Tyskland, som var ett av landene i EU med 

størst utslipp av CO2, forventet at de nasjonale utslippene ville reduseres kraftig over 

de  neste  årene.  Årsaken  var  omstruktureringen  av  industrien  i  det  tidligere  Øst-

Tyskland (Michaelowa og Betz 2001:268).  Målsetningen anerkjente et behov for en 

differensiering  internt  i  EU,  en  fordeling  av  ansvarsbyrden,  ettersom  de  ulike 

medlemslandene hadde ulike forutsetninger for å kutte sine utslipp. Kommisjonen la 

frem et forslag i  1991 om hvordan de skulle løse byrdefordelingen.  Forslaget  var 

tredelt; Danmark, Nederland og Tyskland skulle redusere sine utslipp med 5 %, de sør-

europeiske  landene  skulle  få  øke  sine  utslipp  med  15  %,  mens  de  øvrige 

medlemslandene skulle stabilisere sine utslipp. Dette forslaget ble ikke godkjent av 
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Storbritannia,  Frankrike  og  Italia  og  ble  dermed   skrinlagt  (Michaelowa  og  Betz 

2001:268). 

I 1991, i forkant av forhandlingene i Rio i 1992, utarbeidet Kommisjonen et forslag til 

en pakke bestående av ulike virkemidler og instrumenter som EU kunne legge frem 

ved forhandlingsbordet i Rio i 1992. Denne pakken skulle sikre at EU nådde sitt mål 

om stabilisering av utslippene innen 2000 (Wettestad 2000:27).

Denne  klimapakken  inneholder  forslag  om nasjonale  klimaprogram,  en  kombinert 

karbon- og energiskatt for utslipp av CO2, tiltak for å forbedre energieffektiviteten og 

styrke  utviklingen  av  fornybar  energi.  Dette  skulle  skje  gjennom  ulike  program; 

SAVE, ALTENER, JOULE og THERMIE8.  I  tillegg foreslo Kommisjonen at  man 

skulle  etablere  en  overvåkingsmekanisme  for  CO2 utslippene  og  de  nasjonale 

klimaprogrammene.  En  utvannet  versjon  av  denne  pakken  ble  vedtatt  i  1993 

(Wettestad 2000:27). 

Forslaget om en karbonskatt i EU ble forkastet før forhandlingene i  Rio startet,  av 

miljøministre fra Danmark, Tyskland, Italia, Luxembourg og Nederland. Det hadde 

vært intensiv lobbyvirksomhet mot dette forslaget fra industri-interessene i EU, som 

mente at en slik skatt i verste fall ville tvinge industrien til utflagging til andre land 

utenfor EU som ikke hadde en slik CO2-skatt (Ringius 1999:8). De fattigste landene i 

EU, med Spania i spissen, var også sterkt i mot en slik skatt og fryktet de økonomiske 

konsekvensene den ville få for utviklingen i landene. Etter at forslaget om en CO2 

skatt  ikke ble  godtatt  av medlemslandene stod EU igjen med svært  lite  i  form av 

konkrete  tiltak  som  kunne  underbygge  EUs  troverdighet  som  ledende  aktør  i 

forhandlingene i Rio. De eneste medlemslandene som hadde en plan for hvordan de 

skulle nå stabiliseringsmålet var Danmark, Tyskland og Nederland. I protest mot EU-

landenes  manglende  evne  til  forpliktelse  og  gjennomføringsevne  nektet  daværende 

Kommisjonær for Miljø å delta på møtet i Rio (Ringius 1999:9).   

EU ratifiserte ikke Rio Konvensjonen før i 1993 fordi det ikke lot seg gjøre å oppnå 

8 Alle disse programmene dreier seg om energi, SAVE (Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency), 

ALTENER (fornybar energi), JOULE og THERMIE fokus på energi og da spesielt ikke-nukleær energi. 
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enighet  rundt  byrdefordelingen  av  stabiliseringsmålet.  De  sør-europeiske  landene 

sammen med Irland, presset på for en byrdefordeling, mens Storbritannia gjorde det 

svært klart at de var imot en slik fordeling (Michaelowa et al. 2001:268). 

3.2 Klimamålsettingen i 1997

I  et  kommuniké  fra  Kommisjonen  i  oktober  1997  presenteres  EUs  strategi  for 

klimatoppmøtet  i  Kyoto  samme  år:  i  mars  1997  vedtok  Rådet  for  miljø9 et 

utgangspunkt for de globale klimaforhandlingene, som inngikk i EUs protokollforslag 

til  FNs  Klimakonvensjon.  Dette  utgangspunktet  var  15  %  utslippskutt  for  tre 

drivhusgasser10 innen 2010,  individuelt  eller  samlet,  sammenlignet  med 1990 nivå. 

Dette  målet  skulle  gjelde  for  alle  de  industrialiserte  landene  som  var  del  av 

Konvensjonen(Kommisjonen 1997:2). I tillegg vedtok de et mellommål på 7,5 % kutt 

innen 2005 som også skulle inngå i forslaget. Disse målene var imidlertid basert på 

forutsetningen  om  at  andre  industrialiserte  land  ville  inngå  sammenlignbare 

forpliktelser (Ibid.:2). Dersom ingen nye tiltak ble satt iverk regnet Kommisjonen med 

å oppleve en total økning av CO2
11

 på 8 % innen 2010 sammenlignet med 1990 nivå. 

9 EU Environment Council hvor de ulike lands miljøvernministre møtes

10 CO2, metan (CH4) dinitrogenoksid (N2O)

11 Kommunikéet har hovedfokus på CO2 bl.a. fordi av de tre gassene vil CO2 være ansvarlig for 80 % av 

virkningene dersom man tar hensyn til deres "global oppvarmingspotensiale" (Kommisjonen 1997:2)
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Tabell 3.1 Fordeling av CO2 utslipp i EU per sektor – mill. tonn

Sektor/År 1990 2010 % vekst/nedgang

Transport 743 1032 + 39 %

Industri 626 532 - 15 %

Energi-industri 141 158 + 12 %

Husholding/Tertiær 654 680 + 4 %

Elektrisitet/Varme-

produksjon 

1036 1057 + 2 %

Totalt 3200 3459 + 8 %

Kilde: Kommisjonen 1997:4

Kommisjonen mente at man kunne redusere CO2 utslippene med 800 mill. tonn dersom 

man satte igang ulike tiltak. Det ville være nok til å nå målet om 15 % utslippskutt av 

CO2  innen 2010 sammenlignet med 1990-nivå.  Reduksjonene skulle fordeles på de 

ulike  sektorene,  potensialet  for  reduksjon i  kraftsektoren ble  beregnet  til  300 mill. 

tonn, 180 mill. tonn i transportsektoren, 200 mill. tonn fra forbrukersektoren, og 100 

mill. tonn fra fornybare kilder (Kommisjonen 1997:7). Kommisjonen hadde også gjort 

noen kostnadsberegninger, og mente at kostnadene ved et 15 % utslippskutt ville grovt 

regnet tilsvare 0,2 og 0,4 % av BNP i 2010, som er en relativt lav kostnad. I tillegg 

mente man at  et  raskt  voksende marked for  ny teknologi  på feltet  ville  bidra til  å 

redusere disse kostnadene. Bruk av JI12 ville også kunne redusere kostnadene (Ibid:14). 

Etter Kyotoforhandlingene i  desember 1997 måtte EU tilbake til  tegnebordet  for  å 

finne  en  strategi  for  hvordan  de  skulle  oppfylle  den  nye  målsetingen  med  8  % 

utslippskutt av seks13 drivhusgasser istedetfor tre, og innen perioden 2008-12 istedetfor 

12 Joint Implementation, eller felles gjennomføring: et land kan redusere egne utslipp ved å investere i konkrete 

tiltak i et annet land hvor kostnadene for å redusere utslippene er mindre. (gjelder for industriland)

13 I tillegg til de tre drivhusgassene Eu hadde inkludert i sitt forslag, ble tre nye lagt til: hydrofluorkarbongasser 

(HFCs),perfluorkarbongasser (PFCs) og svovel heksafluorid (SF6) som hovedsaklig er gasser fra industri.
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et fast tidspunkt, som 2010. I tillegg måtte betydelig fremgang være gjort innen 2005 

som fastsatt i Kyotoprotokollen (Kommisjonen 1998:5). 

Eu fikk gjennomslag for sin byrdefordeling i Kyoto, og artikkel 4 i protokollen, også 

referert  til  som  "EU-boblen",  tillater  EU  og  dens  medlemsland  å  oppfylle  sine 

forpliktelser  samlet,  gjennom  en  differensiering  av  målet  mellom 

medlemslandene(Kommisjonen 1998:5). 

3.2.1 Forpliktelse

Utslippsmålene som EU forpliktet seg til under Kyotoprotokollen er juridisk bindende, 

og forplikter EU15 å samlet redusere sine utslipp med 8 % innen 2008-2012.  Det er 

medlemslandene  som  er  ansvarlige  for  å  oppfylle  sine  forpliktelser  under 

Kyotoprotokollen,  EU skal imidlertid passe på at medlemslandene når sine mål, og 

legge til rette for dette med felles og samordnet politikk. I tillegg til at EU15 forpliktet 

seg til å kutte 8 % innen 2008-2012, forpliktet de seg også til å fremvise betydelig 

fremgang innen 2005. Graden av forpliktelse er således høyere enn dersom det skulle 

være  et  ønske om  å  klare  å  kutte  8  %,  og  tilsier  politisk  styrke  langs  denne 

dimensjonen. 

3.2.2 Spesifisitet

Hvordan  skulle  EU15  oppnå  dette  målet,  hadde  de  konkrete  tiltak  de  kunne 

underbygge denne målsettingen med? Da EU tidligere vedtok sitt  stabiliseringsmål, 

ble  det  tydelig  at  det  var  nødvendig  å  differensiere  dette  målet  mellom 

medlemslandene,  basert  på  hvert  enkelt  medlemslands  evne  og  kapasitet  til 

utslippskutt  gjennom  en  såkalt  byrdefordeling.  Dette  var  også  tilfellet  med 

Kyotomålsettingen. 

Det var Nederland som gjennom sitt formannskap i første halvdel av 1997 bidro til 

løsningen på byrdefordelingsspørsmålet. De innhentet eksperthjelp fra universitetet i 

Utrecht som utviklet en strategi for hvordan man kunne fordele utslippene på bakgrunn 

av ulike kjennetegn ved medlemslandene (Michaelowa et al. 2001:269).
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Denne strategien baserte seg på tre sektorer, denne tredelingen ga navnet til strategien, 

"triptique".  De  tre  sektorene  var;  innenriks  (husholdninger,  landbruk  og  lettere 

industri),  energi-intensive  sektorer  –  sektorer  som  forbrukte  mye  energi,  og 

eksportorientert  industri  og  produksjon  av  strøm.  Det  ble  antatt  at  utslipp  per 

innbygger  ville  nærme  seg  hverandre  for  den  første  sektoren  innen  2030. 

Energieffektiviteten i den andre sektoren ble anslått å øke med mellom 1,2 % til 1,5 % 

per år mellom 1995 og 2000. Graden av produksjonsvekst ville være 1,2 % for alle 

landene.  I  den  tredje  sektoren  ville  elektrisitetsforbruket  øke  med  1,9  %  i  lav-

inntektslandene mens den ville  vokse med 1 % i  resten av medlemslandene (Ibid. 

2001:269).  Forhandlingsrundene  ble  lange  og  endte  i  mars  1997,  mange  av 

lavinntektslandene og noen av de nordlige landene, ønsket ikke så strenge forpliktelser 

som man ble enige om. Etter Kyoto måtte man reforhandle byrdefordelingen fordi man 

hadde inkludert tre nye gasser, samt at målsettingen til EU hadde endret seg fra 15 % 

innen 2010 til 8 % innen 2008-12. Resultatet av forhandlingene ble litt strengere mål 

for  lavinntektslandene,  og  litt  mindre  strenge  mål  for  de  nordlige  landene  (Ibid. 

2001:269). 
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Tabell 3.2 Byrdefordelingsavtalen vedtatt i juni 1998

Medlemsland Forpliktelser  i  henhold  til  artikkel  4  i 

Kyotoprotokollen

Østerrike - 13 %

Belgia - 7.5 %

Danmark - 21 %

Finland 0 %

Frankrike 0 %

Tyskland - 21 %

Hellas + 25 %

Irland + 13 %

Italia  - 6,5 %

Luxembourg - 28 %

Nederland - 6 %

Portugal + 27 %

Spania + 15 %

Sverige + 4 %

Storbritannia - 12.5 %

Kilde: EEA 1999

En slik byrdefordeling mellom de 15 medlemslandene konkretiserer de ulike landenes 

ansvar i oppnåelsen av målsettingen. Selv om byrdefordelingen var på plass skortet det 

på konkrete tiltak for hvordan medlemslandene kunne oppnå sine målsettinger. 

Kyotoprotokollen introduserte virkemidler som kunne benyttes for å oppnå redusering 

av  utslipp.  Disse  virkemidlene  er  kvotehandel,  felles  gjennomføring  (joint 

implementation) og Clean Development Mechanism. EU15 var sterkt i mot å inkludere 

slike virkemidler i protokollen ( Skjærseth og Wettestad 2008:9). Disse virkemidlene 

ble imidlertid sentrale i utformingen av EUs klimastrategi. 
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3.juni 1998, kom Kommisjonen med et kommuniké som inneholdt forslag til hvordan 

EU15  skulle  nå  sine  Kyotomål.  Det  innleder  med  at  Kommisjonen  ikke  har  nok 

informasjon til å kunne komme med en detaljert strategi, og at kommunikéet derfor er 

et  første  skritt  på  veien  til  hvordan  de  skal  komme  fram  til  en  slik  strategi 

(Kommisjonen  1998:1).  Det  indikerer  at  EU  ikke  var  like  forberedt  på 

gjennomføringen av sin  klimamålsetting som man skulle  tro  ut  fra EUs ønske om 

lederskap i det globale klimaregimet. 

Kommisjonen framhever kostnadseffektiv politikk og virkemidler som viktige for å 

oppnå målene. De fleksible mekanismene i protokollen kunne bli viktige for å oppnå 

målene til lavere kostnad, som ville virke positivt på konkurranseevnen til industrien i 

EU. Disse fleksible mekanismene skulle introduseres steg-for-steg og på en samordnet 

måte i Unionen. For at EU skulle nå sine mål under Kyotoprotokollen var det, ifølge 

Kommisjonen, nødvendig at Rådet kunne enes om de forslagene som Kommisjonen 

kom med. Slik at man snarest mulig fikk på plass en strategi for å nå de mål en hadde 

satt seg. 

Medlemslandene  måtte  finne  ut  hvordan  de  skulle  nå  sine  utslippskutt  og 

Kommisjonen  ville  kreve  at  medlemslandene  informerte  Kommisjonen  om  denne 

strategien innen utgangen av 1998. Det måtte være en større grad av samarbeid og 

samordning mellom de ulike politikkområdene i rådene slik at man kunne oversette 

politiske forpliktelser til konkret handling. EU måtte ha gjort betydelig framgang innen 

2005,  og  oppnå  sine  mål  hovedsaklig  gjennom  intern  politikk  og  virkemidler 

(Kommisjonen 1998). EU hadde med andre ord en lang vei å gå fram mot en konkret 

klimapolitisk strategi etter klimamålsettingen i 1997

3.2.3 Ambisiøsitet

I utgangspunktet var EU15 villig til å kutte sine utslipp med 15 % innen 2010. En 

målsetting som ifølge beregninger Kommisjonen presenterte i forkant av Kyoto, var 

fullt  oppnåelig  dersom  man  satte  iverk  foreslåtte  tiltak.  I  tillegg  var 

kostnadsberegningene som var gjort relativt optimistiske med tanke på prisen på et 

slikt kutt. Et forbehold var det ved dette forslaget, at andre industrialiserte land måtte 
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inngå tilsvarende forpliktelser. I lys av dette kan man påstå at EU15s mål om 8 % 

innen 2008-12, representerte en svekkelse av det ambisjonsnivå Unionen hadde ved 

starten av forhandlingene. 

3.2.4 Oppsummering

EU15 forpliktet seg juridisk til målsettingen om 8 % under Kyotoprotokollen. Juridisk 

bindende  mål  var  noe  nytt  i  det  globale  klimaregimet.  Hvorvidt  det  eksisterer 

mekanismer for  å  sikre  at  partene i  Protokollen overholder  sine  forpliktelser  er en 

annen  diskusjon.  Byrdefordelingsavtalen  som  EU15  ferdigforhandlet  i  1998 

representerer  en  spesifisering  av  målsettingen  gjennom  å  konkretisere 

ansvarsfordelingen mellom medlemslandene.  EU15 manglet  imidlertid  de  konkrete 

virkemidlene å følge opp målsettingen med i 1997.  

3.3 Klimamålsettingen i 2007

Innholdet i den nye målsettingen er at EU skulle kutte sine utslipp med 30 prosent 

innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå, dersom andre, store utslippsland (som India 

og USA)gjør det samme. Dersom det ikke er noen land som forplikter seg til dette vil 

EU gå alene, og kutte sine utslipp med minimum 20 prosent innen 2020 sammenlignet 

med 1990-nivå. Andelen fornybar energi skal økes til minst 20 prosent innen 2020. 

Energiforbruket skal ned 20 % sammenlignet med "business as usual"(BAU),ved hjelp 

av  energisparende  tiltak  og  energieffektivisering.  Disse  målsettingene  skal  brytes 

videre ned i ulike sektorer. I tillegg skal EU satse på biodrivstoff, andelen skal opp til 

5,75 prosent i 2010 og videre til 10 prosent i 2020, og energisektoren skal øke sin 

andel av fornybar energi til 21 prosent innen 2010 (Kulessa 2007:64). 

3.3.1 Forpliktelse

Rådet vedtok i mars 2007 at målsettingene skulle være juridisk bindende, det formelle 

er imidlertid ikke helt på plass. Det er så langt ingenting som tyder på at det ikke vil 

formaliseres i løpet av neste år. 

EU – et klimalokomotiv?



3 Ambisjonsnivå – avhengig variabel 23

3.3.2 Spesifisitet

Bakgrunnen  for  valget  av  20  prosent  er  EUs  målsetting  om  å  redusere  den 

gjennomsnittlige  globale  temperaturøkningen  til  2  grader  sammenlignet  med 

førindustrielt nivå, for å begrense konsekvensene av klimaendringene. Ifølge forskning 

vil stabilisering av nivået av drivhusgasser i atmosfæren til 450 ppmv (part per million 

volum av  CO2 ekvivalenter)  føre  til  en  1  av  2  sjanse  å  nå  målet  om å  begrense 

økningen til 2 grader (Kommisjonen 2007:3). Ut fra dette vil det være nødvendig at 

globale utslipp av drivhusgasser å nå toppen innen 2025, før de må falle med opp til 50 

prosent innen 2050 sammenlignet med 1990-nivå(Ibid.).

Kommisjonen kom 23.januar 2008 med et kommuniké hvor de kommer med konkrete 

forslag til hvordan EU27 skal nå målene sine. Disse hviler på fem nøkkelprinsipper: 

målene  må  nåes;  innsatsen  som  kreves  fra  de  ulike  medlemslandene  må  være 

rettferdig; kostnadene må minimeres; EU må også forplikte seg til større kutt på lang 

sikt etter 2020, og derfor må det satses mer på teknologi og innovasjon som skal bidra 

til å realisere dette; og EU må gjøre det som er mulig for å fremme en omfattende 

internasjonal avtale om å kutte utslippene av drivhusgasser (Kommisjonen 2008:4-5). 

Strategien  for  hvordan  de  skal  oppnå  målet  innebærer  blant  annet  at  EUs 

kvotehandelsystem,  ETS14 skal  oppdateres  og  forbedres,  det  betyr  at  andre 

drivhusgasser  enn  CO2,  og  andre  industrier  skal  innlemmes  i  systemet.  Nasjonal 

allokering av kvotene foreslås erstattet av auksjonering eller fri allokering gjennom 

regler  for  hele EU bestemt på EU nivå.  Dette begrunnes med at  det  vil  være mer 

effektivt og rettferdig. Allokeringene, eller tillatelsene som slippes på markedet vil 

gradvis bli redusert fra år til år, slik at utslippene som går gjennom ETS blir redusert 

med 21 prosent innen 2020 sammenlignet med 2005-nivå. Kraftindustrien vil måtte 

innføre auksjonering av kvoter med en gang det nye systemet settes i  verk i  2013, 

mens andre sektorer slipper med  å innføre det gradvis. 

Medlemslandene  skal  håndtere  auksjonering  av  tillatelser,  og  inntektene  fra 

auksjonene skal gå til medlemslandene. Det skal imidlertid være åpent for enhver EU-

aktør å kjøpe tillatelser i ethvert medlemsland. Kommisjonen er også positiv til å øke 

14 ETS står for Emissions Trading Scheme, forkortelsen ETS vil heretter bli brukt i teksten. 
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bruken av CDM dersom EU får andre land med på det mer ambisiøse kuttet på 30 

prosent.  Og  går  videre  med  å  argumentere  for  effekten  og  nytteverdien  av  denne 

mekanismen. Noe som er interessant ettersom EU var imot en slik mekanisme under 

Kyotoforhandlingene.  Målet  om  fornybar  energi  skal  også  fordeles  mellom 

medlemslandene slik som utslippskuttene. Fangst og lagring av Co2 (CCS) har også en 

sentral  plass.  Kommisjonen argumenterer  med at  kullkraft  og  annet  fossilt  brensel 

fortsatt vil utgjøre en stor andel av energikilden også i årene som kommer. Dette på 

grunn av den økende energietterspørselen, og for å unngå en drastisk økning i utslipp 

av  CO2  må  en  iverksette  tiltak  som  kan  gjøre  kullkraft  og  annet  fossilt  brensel 

"renere". CCS skal bidra til dette.

Kommisjonen understreker at Rådet tidlig støttet planene om CCS teknologi for nye 

kraftverk,  og  forslaget  om å  opprette  opp til  12 nye demonstrasjonskraftverk  med 

denne teknologien. Det er nødvendig med lovgivning for å etablere et rammeverk slik 

at CCS kan integreres i det indre marked og for å ivareta fordelene av CCS for ETS. 

Tilstrekkelig med midler må være tilgjengelig, og det trengs investeringer for å kunne 

realisere CCS, ettersom EU ikke kan skaffe dette er det beste alternativet offentlig-

privat samarbeid. Overføringer fra nasjonale budsjett og investeringer fra privat sektor. 

Det er viktig å få dette på plass raskt, dersom det tar veldig lang tid bør det vurderes å 

etablere en obligatorisk innføring av CCS (Kommisjonen 2008). Hovedstrategien til 

Kommisjonen bygger med andre ord hovedsaklig på tiltak som er i nær emming eller 

allerede eksisterer, som ETS. 

3.3.3 Ambisiøsitet

I  1997  var  det  knyttet  en  del  usikkerhet  og  forbehold  til  kostnadsberegninger  av 

utslippskutt. I 2007 og 2008 hadde man litt mer informasjon å forholde seg til.  Da 

Kommisjonen lanserte sin pakke med tiltak i januar 2008 kom de sammen med en 

konsekvensanalyse15. Slike konsekvensanalyser ble innført i 2002 som en erstatning 

for  tidligere  analyser  hvor  en  bare  tok  for  seg  én  sektor  av  gangen.  Målet  med 

15 Se Kommisjonen (2008) "Joint Impact Assessment on the package of implementation measures for the EU`s 

objectives on climate change and renewable energy for 2020" Commission Staff Working Document 

23.januar
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analysene er å få en oversikt over sannsynlige kostnader og konsekvenser foreslåtte 

politiske tiltak eller virkemidler vil få for miljø, samfunn eller økonomiske områder 

(Kommisjonen  2002).  Konsekvensanalysen  som  kom  i  januar  2008  hadde  dannet 

grunnlaget for pakken med virkemidler som Kommisjonen presenterte.  I innledningen 

til analysen heter det: 

"Denne  konsekvensanalysen  legger  frem  de  alternativene  som  har  blitt  undersøkt  og 

analysene som har blitt gjort for å underbygge policyvalgene i forslagene. Arbeidet har vært sentralt  

for Kommisjonens konklusjoner (...) Kommisjonen har forbedret sine forslag i lys av deres forventede 

konsekvenser. " (Kommisjonen 2008b:3). 

Kommisjonen  baserte  konsekvensanalysen  på  flere  nøkkelprinsipper: 

kostnadseffektivitet,  fleksibilitet,  indre  marked  og  retteferdig  konkurranse, 

subsidiaritet, rettferdighet og konkurranseevne og innovasjon (Kommisjonen 2008b). 

Disse prinsippene la grunnlaget for hva som skulle inngå i konsekvensanalysen, og 

hvilke  krav  tiltakene  som  Kommisjonen  presenterte  i  klimapakken  måtte  innfri. 

Dersom EU27 iverksetter de foreslåtte tiltakene i pakken vil det legge til rette for at 

målsettingen kan nåes. Noe som øker troverdigheten til EUs målsetting, i tillegg til at 

det viser at målene krever en større atferdsendring. En slik grundig konsekvensanalyse 

var ikke tilgjengelig i 1997.

Blant  de  andre  rapportene  som har  vært  både  mest  referert  og  omstridt  er  Stern-

rapporten. Den britiske økonomen Nicholas Stern utarbeidet i 2006, på oppdrag fra 

den  britiske  regjeringen,  en  rapport  om  de  potensielle  kostnadene  ved 

klimaendringene, hva det ville koste å kutte og hvilke økonomiske konsekvenser det 

kunne ha dersom man ikke iverksatte tiltak. Selv om rapporten har blitt kritisert for å 

overdrive  kostnadene  av  å  ikke  iverksatte  tiltak,  og  uoversiktlige  utregninger,  har 

rapporten  bidratt  til  å  legge  grunnlaget  for  den  økonomiske  argumentasjonen  for 

iverksetting av tiltak. Dersom man går ut fra at EU når sine Kyotoforpliktelser vil 

målsettingen  innebære  et  kutt  på  12  prosent  (20  -  8)  over  en  periode  på  8  år 

(2013-2020). Dersom man forutsetter en jevn fordeling av utslippskuttene vil det bety 

1,5 prosent kutt per år i perioden. Det er noe mer enn forrige målsetting. I tillegg er det 

12  nye  medlemsland  siden  sist,  som skal  innarbeides  i  byrdefordelingsavtalen.  Et 
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argument som blir brukt for å understøtte antagelsen om at den nye EU utvidelsen 

østover vil stikke kjepper i hjulene for utviklingen i EUs miljøpolitikk, er at de nye 

medlemslandene  har  ikke  en  like  lang  tradisjon  for,  eller  evne  til  å  utvikle  og 

implementere  miljøpolitikk.  Dette  på  grunn  av  deres  fortid  som  tidligere 

kommuniststater  og  de  økonomiske  og  administrative  utfordringene  relatert  til 

overgangen fra dette (Wettestad og Skjærseth 2007:2). Grunnen til at det er viktig å ta 

med  utvidelsen  også  i  analysen  av  avhengig  variabel,  er  at  det  sier  noe  om 

utgangspunktet for å vedta en ambisiøs målsetting. Det hersker liten tvil om at det vil 

være vanskeligere å komme til enighet blant 27 land enn 15, i tillegg vil man kunne 

anta at det minste felles multiplum vil være mindre i en gruppe på 27 medlemsland 

enn en gruppe på 15. Med andre ord vil ambisjonsnivået på en målsetting alle kan 

være enige om være lavere jo flere parter som er involvert. (minste felles plattform)

Stern mener at dersom ingen tiltak settes i verk for kutte utslippene, er det mer enn 75 

prosents sjanse for at den globale gjennomsnittstemperaturen vil stige med mellom 2 

og 3 grader over de neste 50 årene. Hovedpoengene i rapporten om de potensielle 

økonomiske  konsekvensene  av  klimaendringene  er  at  ekstremvær  som  følge  av 

klimaendringene kan medføre et tap av det globale BNP med opptil 1 prosent. Dersom 

vi  får  en  temperaturøkning  på  2-3  grader  celsius  vil  det  kunne  redusere  global 

økonomisk produksjon med 3 prosent. I verste fall vil globalt konsum per innbygger 

falle  med  20  prosent.  For  å  stabilisere  på  overkommelige  nivå,  må  utslippene 

stabiliseres i løpet av de neste 20 årene og falle med mellom 1 og 3 prosent etter det. 

Det vil koste 1 prosent av BNP(Euractive.com 2007). 

EU27 har i tillegg utvidet omfanget av klimamålsettingen og knyttet klimapolitikken 

sin nært opp til energipolitikken. I teorikapittelet argumenterte jeg for at en utvidelse 

av  målsettingen til  å  inkludere  flere  politikkområder  kunne  representere  et  høyere 

ambisjonsnivå.  I  2007 er det  ikke bare utslippene som skal  ned, men forbruket av 

energi skal også ned, samtidig som andelen fornybar energi skal økes. 

3.4.3 Oppsummering

Målsettingen fra 2007 innebærer en juridisk bindende forpliktelse om 20 % kutt innen 
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2020 i EU27. I tillegg er det en målsetting som er basert på flere konkrete virkemidler, 

hvor ETS fremstår som "juvelen i kronen". Dette øker graden av spesifisitet og den 

politiske  styrken  i  målsettingen.  Ambisjonsnivået  kunne  vært  høyere  dersom  de 

virkelig hadde tatt skrittet fullt ut og gått inn for 30 % kutt uten forbehold om at andre 

industrialiserte land må være med. Samtidig er inkluderingen av flere mål utover målet 

om utslippskutt et tegn på vilje til forpliktelse og ambisiøsitet. 

3.4 1997 versus 2007

I 1997 gikk EU til forhandlingsbordet i Kyoto med et forslag om 15 % kutt innen 2010 

for OECD landene, dette var et utgangspunkt for videre forhandlinger og målene EU 

hadde satt seg var  "based on the assumption that other industrialised countries will  

make  comparable  commitments" (Kommisjonen  mars  1997:2).  Resultatet  av 

forhandlingene var lavere kutt, og over en lengre tidsperiode. I 2007 vedtok EU at de 

skal kutte 20 % av sine utslipp innen 2020 uavhengig  av hva andre land foretar seg, 

og vedtok å kutte 30 % dersom andre industrialiserte land gjør det samme. I 1997 

hadde EU15 få konkrete virkemidler å vise til for hvordan de skulle nå sin målsetting, i 

2007 har de blant annet fått på plass et internt kvotehandelssystem som er en viktig del 

av EU27s klimastrategi. 

3.5 Konklusjon

Klimamålsettingen fra 1997 var ikke forankret i noen klar klimapolitisk strategi fra 

EUs  side.  Man  hadde  lite  informasjon  om  kostnadene  ved  klimaendringene,  og 

kostnadene  ved  tiltak  som  skulle  iverksettes.  Man  hadde  imidlertid  kanskje  mer 

kunnskap om det siste enn det første.  Det at EU15 brukte lang tid på å etablere en 

strategi for hvordan man skulle nå sine utslippsmål, mener jeg svekker troverdigheten 

til målsettingen. I 2007 kunne man imidlertid dra nytte av de erfaringer man hadde 

gjort seg i arbeidet med første klimamålsetting og de virkemidler og tiltak som man 

hadde etablert. I tillegg var det et større fokus på klimaproblemene. 

Innledningsvis stilte jeg spørsmålet om hvorvidt EUs målsetting fra 2007 kan sies å 
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være mer, like eller mindre ambisiøs enn målsettingen fra 1997. I utgangspunktet vil 

man kunne hevde at 20 prosent kutt er større enn 8 prosent kutt, men da må man også 

ta  hensyn  til  de  underliggende  faktorene.  For  det  første  at  den  siste  målsettingen 

inkluderer  de  8  prosentene  i  sin  målsetting  om  20  prosent  kutt  innen  2020 

sammenlignet med 1990-nivå, likevel innebærer den siste målsettingen et noe større 

kutt enn den første.   I tillegg har EU fått på plass flere virkemidler, det viktigste av 

disse er ETS.  EU har også flere medlemsland nå enn under forhandlingene i Kyoto, 

og utgangspunktet til de ulike landene er relativt ulikt.

Andre faktorer man må vurdere er innholdet i målsettingene. Den siste målsettingen 

fremstår som mer sammensatt og omfattende enn hva den første gjør. Målet om 20 

prosent kutt innen 2020 er i tillegg knyttet til et mål om økning av andelen fornybar 

energi  til  20  prosent  innen  2020.  Dette  krever  en  helhetlig  og  gjennomarbeidet 

klimapolitisk strategi fra EU. I tillegg er dette en målsetting som står fast uavhengig av 

hvilke resultater de internasjonale forhandlingene skulle føre til. 
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4 Hvordan forklare styrkingen av ambisjonsnivå?

Konklusjonen fra forrige kapittel er at EU har fått en mer ambisiøs klimamålsetting i 

2007 sammenlignet med den fra 1997. Hva har skjedd i løpet av disse ti årene som kan 

bidra til å forklare denne utviklingen? I dette kapittelet vil jeg forsøke å svare på dette 

spørsmålet gjennom å se på utviklingen på nasjonalt nivå, EU-nivå og globalt nivå. Ti 

år er en relativt lang periode, og det har skjedd mye i løpet av disse årene som kan 

bidra til å kaste lys over utviklingen. Hensikten med dette kapittelet er imidlertid ikke 

å gå inn i detalj, men å gi et overblikk over endringer i perioden som kan bidra til å 

forklare utviklingen. 

Kapittelet  er  delt  i  fire  deler,  og  tar  i  de  tre  første  underkapitlene  for  seg mulige 

forklaringsfaktorer  på  de  tre  ulike  nivåene.  Den  siste  og  avsluttende  delen  vil 

sammenføye funnene fra de tre  foregående underkapitlene,  og gi  en konklusjon på 

hvilke av forklaringene som kan bidra mest med å besvare spørsmålet som ble stilt 

innledningsvis. 

4.1 Nasjonalt nivå – fra et intergovernmentalistisk perspektiv

 I  følge  et  intergovernmentalistisk perspektiv  er  det  EUs medlemsland som spiller 

hovedrollen  i  utformingen  av  politikk  i  EU,  og  en  forklaring  på  styrking  av 

ambisjonsnivået i klimapolitikken vil være å finne her. I dette første underkapittelet vil 

jeg  ta  for  meg  utviklingen  i  noen  sentrale  EU  land.  Utvalget  av  Storbritannia, 

Tyskland, Spania og Polen er basert, som nevnt innledningsvis, på landenes rolle i EU 

og i EUs utslippsregime. De fire landene vil bli gjennomgått hver for seg først, før jeg 

avslutter med å oppsummere de funn jeg har gjort underveis. 

4.1.1 Storbritannia fra 1997 – 2007:  Ikke lenger Europas  "Skitne 
mann"?

Storbritannia  er  kanskje  det  landet  i  EU  som  tradisjonelt  har  vært  den  største 

forsvareren av nasjonale interesser og som har flest anti-EU politiske strømninger av 

medlemslandene. Med sin størrelse både politisk og befolkningsmessig har landet stor 
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vekt  innad  i  EU,  og  vil  kunne  påvirke  den  politikken  som  føres  der  under  de 

forutsetninger som legges til grunn i intergovernmentalismen. 

Storbritannia  ble  på  1970  og  80-tallet  utpekt  som  Europas  "dirty  man"  av  andre 

europeiske  land  og  av  ikke-statlige  organisasjoner.  Storbritannia  fungerte  som  en 

bremsekloss  mens  landets  europeiske  partnere  forsøkte  å  få  igang  internasjonale 

miljøforhandlinger og en felles europeisk miljøpolitikk (Harris 2007:63). Dette endret 

seg  imidlertid  på  1990-tallet  da  Storbritannia  la  om sin  miljøpolitiske  strategi  og 

framsto  på  flere  områder  som  noe  av  en  leder  i  utformingen  av  europeisk  og 

internasjonal miljølovgivning (Ibid.) Før 1995 begrenset  det britiske parlamentet  i 

stor grad innsatsen i miljøpolitikken til kvalitative mål og unngikk konkrete mål, og 

nasjonale utslipps- og kvalitetsstandarder. Fokuset lå ikke nødvendigvis på å begrense 

selve forurensningen men på å begrense de negative virkningene av denne (Harris 

2007:66).  Dersom  Storbritannia  skal  ha  påvirket  EUs  klimamålsetting  i  en  mer 

ambisiøs retning innebærer det at Storbritannia selv må ha blitt mer ambisiøs i sin egen 

klimapolitikk. 

I  perioden  fram  til  Kyotoprotokollen  var  Storbritannia  på  god  vei  til  å  nå  sine 

utslippsmål,  britiske CO2 utslipp hadde sunket mer i  perioden enn hva man hadde 

forventet som følge av et raskt skifte fra kull til naturgass i energiproduksjonen (Harris 

2007:77). Naturgass kom inn på markedet i 1990 årene og hadde en voldsom vekst, og 

i  2001  utgjorde  andelen  naturgass  i  energiproduksjonen  40  %  (Eyre  2001).  Den 

britiske regjeringen hadde dermed spillerom til å nå stabiliseringsmålet innen 2000 og 

samtidig akseptere mer ambisiøse utslippsmål for tiden etter 2000 (Harris 2007: 77). 

Det  faktum at  det  ikke var  nødvendig med ytterligere  nasjonale  tiltak for  å  nå  de 

internasjonale  forpliktelsene,  minimerte  den  nasjonale  motstanden  mot 

klimapolitikken. Industriinteressene støttet regjeringens politikk og inngikk frivillige 

forpliktelser om å kutte i CO2 utslipp (Ibid. 77). 

Labour-regjeringen, som ble valgt inn i 1997, satte igang tiltak for å nå eget mål om å 

redusere utslippene av CO2 med 20 % innen 2010. I tillegg hadde de forpliktet seg 

under Kyotoprotokollen til å redusere utslippene av drivhusgasser (ytterligere fem i 
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tillegg til CO2) med 12,5 % innen 2008-12 (Eyre 2001). 

Samarbeid  mellom  styresmakter  og  industri  er  ett  av  kjennetegnene  ved  britisk 

miljøpolitikk  og  regulering,  og  Storbritannia  har  nektet  å  signere  internasjonale 

miljøavtaler  før  implementering  på  nasjonalt  nivå  kan sies  å  være gjennomførbart. 

Dette innebærer en lengre prosess med konsultasjoner på nasjonalt nivå med nasjonale 

forurensere og andre berørte interesser, derfor bidrar den britiske "forhandlingsstilen" 

til  forsinkelser  og  tvetydighet  inntil  det  nasjonale  standpunkt  er  avgjort.  Når 

rådføringsprosessen er  gjennomført  viser  ofte  Storbritannia  seg som en hardnakket 

forsvarer av nasjonale interesser. Sammenlignet med  tysk miljøpolitikk som har tatt 

utgangspunkt i trusler mot miljøet, har britisk miljøpolitikk sprunget ut først og fremst 

med hensyn til menneskelig helse (Ibid 67). 

Storbritannia var blant landene som i forkant av forhandlingene i Kyoto i 1997 mente 

at  målsettingen  om 15  % kutt  innen 2010  var  for  ambisiøs  (ENDS 1997).  Under 

Kyotoforhandlingene  ble  som  kjent  målsettingen  modifisert  til  8  %  kutt  innen 

2008-12. Denne nye målsettingen skulle fordeles mellom medlemslandene gjennom 

byrdefordelingsavtalen. 

Storbritannia hadde formannskapet i EU i første halvdel av 1998, og Storbritannias 

miljøvernminister Michael Marcher insisterte på at de ville, og måtte, greie å få i stand 

en  byrdefordelingsavtale  før  formannskapsperioden  var  over.  Marcher  ble  av  flere 

representanter  fra  Europaparlamentet  beskyldt  for  å  være  overoptimistisk  (ENDS 

1998b). Byrdefordelingsavtalen kom imidlertid i havn i midten av juni 1998, stikk i 

strid med hva mange hadde forventet. 

Storbritannia  har  vært  motvillige  til  å  godta  bindende utslippsstandarder  og  pålagt 

miljøteknologi eller andre tilnærminger som undergraver fleksibiliteten og fokuset på 

samarbeid i britisk miljøpolitikk (Harris 2007:68). Britiske regjeringer har vært ivrige 

forsvarere av britiske industriinteresser, og har vært svært uvillige til  å stemme for 

endringer i miljøpolitikken uten først å ha sikret støtte hos industrien. Storbritannia ble 

hengt ut for sin rolle i problemene med sur nedbør i Europa, og EU (da EF) presset 

Storbritannia til  å forbedre sin miljøpolitikk og påtvang landet vesentlige nasjonale 
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tilpasningskostnader gjennom miljødirektiver fra Brüssel (Ibid 69). 

I 2000 lanserte den britiske regjeringen et forslag til et klimaprogram som spådde at 

Storbritannia  ville  overoppfylle  sitt  nasjonale  utslippsmål  under  Kyotoprotokollen. 

Daværende  visestatsminister,  John  Prescott,  hevdet  at  Storbritannia  var  det  første 

landet i Europa som satte seg mål utover sine eksisterende forpliktelser. Dersom de 

lyktes  med å øke sine utslippskutt  kunne de  øke sin  andel  av salgbare kvoter  i  et 

eventuelt kvotehandelsystem. Alle virkemidlene i denne pakken som ble lansert burde 

bidra  til  21,5  % utslippsreduksjon  av  de  seks  drivhusgassene  innen  2010  (ENDS 

2000a). En revidering av disse anslagene senere samme år medførte en oppjustering til 

23 % kutt i drivhusgasser og 19 % kutt i CO2 innen 2010, og den britiske regjeringen 

påberopte seg globalt lederskap i kampen mot klimaendringene (ENDS 2000c).   

Senere samme år lanserte den britiske regjeringen en omfattende kostnadsanalyse av 

de  nasjonale  kostnadene  ved  tilpasning  til  klimaendringene  de  neste  50  årene,  en 

kostnadsanalyse de hevdet var den første av sitt slag i verden. Analysen konsentrerte 

seg om fem nøkkelområder som man antok ville bli mest påvirket av klimaendringene 

i årene fremover: oversvømmelse og flom, vanntilførsel, planlegging, infrastruktur og 

naturlige  leveområder.  Konklusjonen  man  kunne  trekke  ut  fra  rapporten  var  at 

kostnadene ved å sette i gang tiltak vil være mindre enn kostnadene ved å ikke sette 

igang tiltak (ENDS 2000c). Storbritannia hadde med andre ord fått en viss oversikt 

over hva kampen mot klimaendringene ville koste.

I 2003 lanserte Storbritannia en meget ambisiøs målsetting om 60 % kutt i CO2 utslipp 

innen 2050. Med støtte fra Sverige oppfordret britene alle andre EU land til å gjøre det 

samme.  Den  britiske  statsministeren  Tony  Blair  skrev  sammen  med  daværende 

statsminister i Sverige, Göran Persson, et brev til det greske formannskapet i EU. I 

brevet oppfordret de til forslag om videre nasjonale mål for å øke andelen fornybar 

energi, utvikle en strategi for å etablere en omfattende infrastruktur i EU for alternativt 

drivstoff, et omfattende EU-system for klassifisering av biler og lastebiler innen 2005, 

i  tillegg  til  mål  om å  minske  bruken  av  disse  innen  2010.  For  Storbritannia  var 

energisikkerhet et viktig tema for den nye målsettingen, ettersom beregninger tilsier at 
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Storbritannia vil bli netto importør av energi i 2010 for første gang på 30 år. I tillegg 

vil et BAU-scenario16 føre til at 75 % av det primære energibehovet må dekkes ved 

import innen 2020 (ENDS 2003a). 

I  2004 gikk  Storbritannia  sammen  med  Tyskland og  utarbeidet  felles  forslag  for 

hvordan man skulle vinne kampen mot de globale klimaendringene. Anledningen var 

Storbritannias  seks  måneders  formannskap for  G8 gruppen året  etter.  Storbritannia 

skulle, med støtte fra Tyskland fremme tiltak innenfor seks områder: CO2  utslipp fra 

fly  og skipsindustrien,  investering i  energikilder,  anbefalinger  for  CO2  reduksjoner, 

finansiering  av  grønne  prosjekter,  vitenskaplig  forskning  på  klimaendringer,  og 

offentlige holdningskampanjer for å fremme bevissthet om temaet (ENDS 2004f)

Storbritannia var tilsynelatende det eneste medlemslandet i EU15 som stilte seg positiv 

til  kvotehandel,  og  den  andre  landet  i  EU17 som  etablerte  et  nasjonalt 

kvotehandelsystem (Skjærseth og Wettestad 2008:271).  Innen 31. mars 2004 skulle 

EU landene ha ferdigstilt  sine  nasjonale  allokeringsplaner  (NAP) for  hvordan EUs 

kommende kvotehandelssystem skulle implementeres. En knapp uke før fristen var det 

bare den britiske som var ferdigstilt, en plan som fikk mye ros fra Kommisjonen, og 

som ble utropt som et eksempel til etterfølgelse for de andre EU landene som hadde 

lagt fram planer av svært varierende kvalitet. Britisk industri var imidlertid ikke like 

begeistret  og  uttrykte  uro  for  konkurranseevnen  til  britisk  industri  dersom 

Storbritannia gikk så langt bort fra forslagene til de andre landene (ENDS 2004b). 

Storbritannia oppfordret Kommisjonen til å være strengere i vurderingene av de ulike 

medlemslandenes  nasjonale  allokeringsplaner  (NAP).  Særlig  gikk  Storbritannia  til 

angrep på planene fra Frankrike og Spania, som de mente ville ha en ødeleggende 

vridningseffekt på konkurransen i ETS (ENDS 2004d). 

Høsten 2004 annonserte imidlertid den britiske regjeringen en betydelig økning av 

antallet utslippstillatelser landet skulle fordele for den første fasen av ETS, 2005-07. 

Økningen var på 20 mill tonn, fra 236 mill tonn til 256 mill tonn, og kom som følge av 

16 BAU står for Business As Usual, og betyr at man ikke setter iverk nye tiltak men fortsetter som før. 

17 Etter Danmark

EU – et klimalokomotiv?



4 Hvordan forklare styrkingen av ambisjonsnivå? 34

en revidering av Storbritannias BAU-scenario. Årsaken var at kapasitetsutnyttelsen i 

kraftindustrien nå var forventet å bli høyere enn tidligere antatt. Til tross for kritikk fra 

miljøvernorganisasjoner  og opposisjonen,  mente  Storbritannias  miljøvernminister  at 

økningen representerte en større prosentvis  begrensning.  Uttalelsen underbygges av 

britiske  næringsinteresser  som mente  at  industrien nå  måtte  bære en  større  del  av 

byrden i kampen mot klimaendringene (ENDS 2004e). 

I  2005,  i  en  avgjørende  periode  for  utviklingen  av  EUs  miljøpolitikk,  overtok 

Storbritannia formannskapet i EU. Klima var en uttalt prioritet for Storbritannia, og en 

viktig  oppgave  var  å  representere  EU  på  det  første  klimamøtet  for  partene  i 

Kyotoprotokollen etter at denne trådte i kraft. Storbritannia ønsket å inkludere luftfart i 

EUs kvotehandelssystem fra 2008, mens Kommisjonen mente det ikke var mulig før 

2012 (ENDS 2005a). 

I  2006  offentliggjorde  den  britiske  regjeringen  det  som  det  allerede  hadde  vært 

spekulert i, at Storbritannia ikke ville nå sitt utslippsmål om 20 % kutt innen 2010. I 

tillegg  utsatte  de  å  sette  et  tak  på  utslipp  fra  industri  for  den  andre  fasen  i  EUs 

kvotehandelssystem.  Likevel  mente  de at  Storbritannia  ville  redusere utslippene av 

CO2 med 15-18 % innen 2010, og alle de seks drivhusgassene ville kunne reduseres 

med 23-25 % sammenlignet med de 12,5 % som Storbritannia hadde forpliktet seg til 

under Kyotoprotokollen (ENDS 2006a). 

Lanseringen i 2006 av tanken om å gjøre målsettingen om 60 % kutt i drivhusgasser 

innen 2050 juridisk bindende18 tydet likevel på at den britiske regjeringen ikke ville gi 

opp sin påberopte lederrolle i klimapolitikken. Lanseringen kom etter Stern rapporten 

ble offentliggjort, en rapport som understreket den økonomiske betydningen av å sette 

iverk tiltak før heller enn senere. Storbritannia hadde et av de mest ambisiøse målene i 

EU,   bare  overgått  av  Frankrikes  ambisjon  om  75  %  kutt  innen  samme  år. 

Finansdepartementet  etterlyste  også  en  tidlig  EU  forpliktelse  om  30  %  kutt  i 

drivhusgasser innen 2020, og fremhevet kvotehandel som et  hovedinstrument for å 

oppnå dette målet (2006b). 

18 Forslaget er under behandling i det engelske Underhuset (House of Commons)
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Det britiske næringslivet støttet det radikale målet om å kutte Storbritannias utslipp av 

drivhusgasser.  Regjeringens mål  om å kutte  minst  60 % innen 2050 er ifølge den 

britiske arbeidsgiverorganisasjonen CBI oppnåelig. En rapport som ble utarbeidet for 

britisk næringsliv påpeker at prisen på karbon bør være 60-90 euro per tonn innen 

2020,  og  maksimalt  40  euro  innen 2030 for  å  nå  målet.  Sammen med en  høyere 

karbonpris  er  det  blant  annet  også  en  oppfordring  om  et  større  fokus  på 

energieffektivisering, satsing på lavkarbon energikilder, og høyere miljøskatter for å 

nå  målsettingen  innen  2050  (ENDS  2007e).  I  2008  ble  klimasaker  overført  fra 

Miljøverndepartementet til et nyopprettet department med ansvar for både klima- og 

energispørsmål (ENDS 2008). 

Storbritannia blir beskrevet som en leder i etableringen av EUs kvotehandelsystem. 

Gjennom en evaluering av Storbritannias NAP I og NAP II fremstår landet som EUs 

foregangsland i implementeringen av ETS ( Skjærseth og Wettestad2008:100).

I  løpet  av  perioden  fra  forrige  klimamålsetting  i  1997  har  Storbritannia  skiftet 

regjering, fra EU-skeptiske John Major og Tory til EU-vennlige Labour under ledelse 

av Tony Blair. I tillegg har Labour med Tony Blair gått sterkt ut internasjonalt for å 

sette  klimaendringene  på  dagsorden,  og  har  satt  seg  fore  strenge  utslippskutt  på 

hjemmebane.  En  av  grunnene  til  at  Storbritannia  på  noen  måter  har  blitt  et 

foregangsland i klimapolitikken kan ha sammenheng med de virkemidler som har blitt 

etablert i EU, og da spesielt ETS. Det hersker liten tvil om at Storbritannia har gjort 

mye for å presse EU mot en styrking i klimapolitikken, og kan dermed bidra til  å 

forklare noe av utviklingen i ambisjonsnivå. 

4.1.2 Tyskland fra 1997 – 2007: EUs klima-alibi, eller..?

Tradisjonelt har Tyskland vært en pådriver innenfor miljøpolitikken i EU, og en sterk 

pådriver for ambisiøse klimamål. EUs målsetting fra 1990 om stabilisering av CO2 

utslippene innen 2000 var delvis et resultat av press fra Tyskland, og andre likesinnede 

regjeringer (Harris 2007:41). 

Etter Tsjernobyl ulykken i 1986 ble det i  Tyskland satt  fokus på atomkraftverk og 
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sikkerhet.  De Grønne ønsket  en umiddelbar  stenging av atomkraftverk,  mens SPD 

ønsket  en  gradvis  utfasing.  CDU  og  CSU  støttet  atomkraft  og  benyttet 

klimaendringene  som  et  argument  for  å  beholde  atomkraftverk  i  stedet  for 

forurensende kullkraftverk (Harris 2007:43). Det ble opprettet en komité som skulle ta 

for seg klimaendringene og komme med forslag til tiltak. De kom med en rapport i 

1990  som  foreslo  en  30  %  reduksjon  av  CO2  innen  2005.  Dette  var  starten  for 

utformingen av klimapolitikken i Tyskland (Harris 2007:43).

I  opposisjon  hadde  SPD  og  de  Grønne  vært  kritiske  overfor  Kohl-regjeringens 

overdrevne tro på frivillige tiltak. De ønsket mer konkrete tiltak som blant annet en 

økologisk skattereform, vedtak av flere reguleringsbestemmelser, en innstramming av 

allerede  eksisterende  virkemidler  og  mer  støtte  til  fornybare  energikilder  (Harris 

2007:50).  Etter  valget  i  september  1998  hadde  den  nye  koalisjonsregjeringen,  satt 

sammen av SPD og de Grønne, muligheten til å sette sitt fingeravtrykk på Tysklands 

klimapolitikk (Ibid. 2007:50). 

Etter flere måneder med forhandlinger ble en øko-skatt satt ut i livet i april 1999, som 

gradvis økte prisen på bensin, fyringsolje, naturgass og elektrisitet gjennom flere trinn. 

Det ble imidlertid nødvendig med kompromiss for å få dette igjennom. Kullforbruk ble 

fritatt  og visse energiintensive sektorer fikk muligheten for reduserte skattesatser.  I 

tillegg ble elektrisitet fra fornybare kilder bare gitt begrensede unntak, noe som hadde 

sammenheng med EUs bestemmelser om elektrisitetsmarkedet (Harris 2007:51).

I november 2000 sa tysk industri seg villig til å kutte utslippsnivået på CO2 med 28 % 

innen  2005  fra  1990-nivå,  mot  at  regjeringen  lovde  å  ikke  pålegge  noen  flere 

økoskatter i visse sektorer. Kommisjonen godkjente i februar 2002 at Tyskland kunne 

redusere skatteøkningene med 80 % over ti år for forbruket av fyringsolje i landbruk, 

skogsnæringen og fiskeriene. I tillegg en redusert skattesats på 20 % for elektrisitet i 

de samme sektorene. Skatt på elektrisitetsforbruket i jernbanesektoren og forbruket av 

drivstoff  i  lokal  kollektivtransport  vil  bli  halvert.  Kommisjonen  innvilget  en  5-års 

heller enn en 10-års skattegrense for energiintensive industrier, avventende foran CO2 

utslippstall for 2004 (ENDS 2002). 
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Kommisjonen innvilget samme år en forespørsel fra Tyskland om å unnta høyeffektive 

nye naturgasskraftverk fra skatter pålagt andre biprodukter fra oljeutvinning19, selv om 

dette kunne ha en vridningseffekt på handelen i EU. Unntaket vil imidlertid bare vare i 

5 år, og ikke i 10 som Tyskland ba om. Forespørselen bunnet i et forslag fra de Grønne 

(som da  var  i  regjering  sammen med SPD)  til  den nye økoskattereformen,  partiet 

ønsket å fremdrive alternativer til atomkraft (ENDS 2000g).

I  forbindelse  med  Kommisjonens  planlagte  fremlegg av  planer  for  hvordan  EU15 

skulle  ratifisere  Kyotoprotokollen,  uttrykte  daværende  finansminister  i  Tyskland, 

Werner  Müller  misnøye  med  landets  andel  av  byrdefordelingen.  Han  mente  at 

Tyskland ble pålagt for mye av byrden av utslippskutt i EU, og pekte på at Tysklands 

mål om 21 % kutt utgjør i tonn 3/4  av EU15s totale mål, selv om Tyskland utgjør 1/4 

av EU15s befolkning. Han kritiserte også andre medlemsland for å gjøre for lite for å 

oppfylle sine utslippsmål (ENDS 2001). 

Tyskland var i utgangspunktet i mot etableringen av ETS, men ettersom beslutningen 

om ETS falt under de saksområder i EU der kvalifisert flertall benyttes, ville Tyskland 

ha  blitt  nedstemt.  Tyskland  ble  hovedsaklig  tvunget  til  å  godkjenne  systemet 

(Håkonsen Karlseng 2006:39). I perioden mellom 2000 og 2005 kan man spore en 

redusering av ambisjonsnivået i den tyske klimapolitikken, samtidig som man fikk en 

styrking av de politiske virkemidlene (Håkonsen-Karlseng 2006:39-40). 

Tyskland har vært en motvillig deltaker i ETS. Både i den første og andre NAP hadde 

Tyskland foreslått flere utslippstillatelser enn hva industriene i kvotehandelsystemet 

trengte ( Skjærseth og Wettestad2008:100).  Dette er riktignok tilfellet med flertallet 

av  medlemslandene,  så  Tyskland  kan  ikke  betegnes  som  noen  sinke  i 

implementeringen av ETS, men heller ikke som noe foregangsland.

Tyskland  har  dog  hatt  en  sterk  økning  i  andelen  fornybar  energi,  og  da  særlig 

vindkraft. I 2003 stod vindkraft for 3,5 % av all elektrisitetsforbruk i Tyskland (Harris 

2007:51),  i  2006 var  denne andelen steget  til  5  %.  I  mars  2000 framla Rådet  for 

Miljørådgivning en rapport som tilsa at Tyskland ikke ville nå sine utslippsmål med 

19 Også betegnet som "mineral oils"
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mindre det ble satt iverk ekstra tiltak. I oktober 2000, før forhandlingene i Haag om 

Kyotoprotokollen, annonserte regjeringen et tillegg til Tysklands klimaprogram. For å 

nå  sin  målsetting  om  25  %  kutt  innen  2005  ville  det  bli  nødvendig  å  redusere 

utslippene ytterligere med 50-70 millioner tonn CO2, en reduksjon som industrien og 

energiforbruk skulle besørge hoveddelen av, etterfulgt av private husholdninger, og 

transportsektoren (Harris 2007:52). I forbindelse med det nye klimaprogrammet ble 

det inngått en generell avtale om flere frivillige tiltak mellom regjeringen, den tyske 

industriføderasjonen og individuelle industriorganisasjoner.  Denne avtalen forpliktet 

industrien til spesifikke CO2 reduksjoner på 28 % innen 2005 (den tidligere avtalen 

hadde  satt  målet  til  20  %)  og  35  %  reduksjon  av  Kyotogasser  innen  2012 

sammenlignet med 1990-nivå (Ibid:52). 

Under de videre forhandlingene om Kyotoprotokollen i 2001 førte EUs egne interne 

forhandlinger om oppstart av et eget kvotehandelsystem (ETS) til en opphetet debatt 

på EU-nivå. Tysklands bekymringer angående ETS var noen av de samme som de 

hadde  i  forhold  til  bruken  av  de  fleksible  mekanismene.  Blant  de  mest  omstridte 

temaene  for  Tyskland  var  pålegget  om  obligatoriske  kvoter  for  CO2  i  utvalgte 

industrisektorer og andelen av tillatte kutt. Tysk industri var sterkt i mot forslaget, og 

mente  det  ville  legge  til  ytterligere  byrder  på  tysk  industri  som  ville  true  deres 

konkurranseevne ( Skjærseth og Wettestad 2008:178).

Kompromisset som ble inngått i Rådet for miljøvernministrene ga et visst inntrykk av 

tysk innflytelse, 1990 skulle bli brukt som utgangspunkt og dermed anerkjente man 

tidlig innsats på området. I tillegg kunne medlemslandene fordele utslippstillatelsene 

gratis frem til 2012, kvoter fra JI og CDM prosjekter kunne selges på det europeiske 

kvotemarkedet,  kvotene  kunne  fordeles  på  bakgrunn  av  tidligere  frivillige  avtaler 

mellom regjeringen og industrien, enkelte sektorer og selskap kunne søke om fritak fra 

systemet frem til 2008 og selskap kunne gå sammen og samle felles kvoter (Harris 

2007:55). Tyskland er et av de få landene som synes å nå sitt Kyotomål, med 19 % 

kutt i 2004, men tysk klimapolitikk har imidlertid ikke sluppet unna kritikk. Det er en 

oppfatning av at reduksjonene heller er et resultat av sammenslåingen mellom vest og 

øst  enn  bevisst  politikk  fra  regjeringen  (Harris  2007:56).  I  tillegg  er  det  liten 
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sammenheng i tysk klimapolitikk på grunn av sterke lobbyinteresser. En studie som 

ble gjort kom frem til at 40,3 % av CO2 kuttene mellom 1990 og 2000 var et resultat 

av bevisst politikk, de resterende 59,7 % skyldtes sammenslåingen. Dersom man så på 

alle seks drivhusgassene var politikk ansvarlig for 53 % av kuttene, mens 47 % kunne 

spores til sammenlåingen (Harris 2007:56).

Fra et fokus i begynnelsen på reguleringer, har tysk klimapolitikk flyttet fokuset over 

på  virkemidler  basert  på  frivillighet.  Tysklands  ambisjonsnivå  nasjonalt  i 

klimapolitikken har påvirket standpunktene deres i globale forhandlinger, og har vært 

en sentral faktor for EUs rolle i disse forhandlingene. Dersom Tyskland ikke hadde 

hatt en klimapolitikk basert på ambisiøse mål ville troverdigheten til EUs innsats for 

mer ambisiøse mål under Kyotoprotokollen, og viktigheten av nasjonale tiltak for å nå 

dem, vært svært svekket (Harris 2007:58). På samme tid har ETS og inkluderingen av 

fleksible mekanismer i  protokollen presset tyske interesser til å ta større hensyn til 

slike mekanismer i den videre utformingen av klimapolitikken (Ibid :58)

I august 2007 ble den tyske regjeringen enige om inntil 36 % kutt av CO2  innen 2020 

sammenlignet  med  1990  nivå.  Angela  Merkel  og  koalisjonsregjeringen  har  gjort 

klimaspørsmålet til ett av de høyest prioriterte politiske spørsmålene i Tyskland, og 

har også fått ros for innsats internasjonalt ved G8 møtet i juni 2007. I tillegg er det et 

godt  tidspunkt  å  være  miljøvennlig  i  Tyskland  på,  ettersom  landet  går  med 

budsjettoverskudd for første gang siden gjenforeningen i 1990 (Euractiv 2007c). 

Tyskland  har  i  løpet  av  perioden  redusert  sin  ambisiøsitet  i  reelle  kutt,  men  har 

samtidig økt styrken i de politiske tiltakene. Tyskland er langt unna å karakteriseres 

som noen klimasinke, men kan likevel ikke bidra i noen særlig stor grad til å forklare 

hvorfor EU har styrket sitt ambisjonsnivå. Tyskland var blant annet i mot etableringen 

av ETS, som omtales som "juvelen i kronen" når man snakker om EUs klimapolitikk. I 

tillegg har landet bare presentert  nasjonale allokeringsplaner som har vært  midt på 

treet. 
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4.1.3 Spania fra 1997 – 2007: fra motvilje til velvilje

Spania  er  en  svært  desentralisert  og  føderalt  organisert  stat,  satt  sammen  av  17 

autonome  områder,  noen  av  dem  med  svært  utpregede  kulturelle  tradisjoner  og 

politiske ordninger (Harris 2007:161). Spania har ikke hatt en helhetlig klimapolitikk, 

og  klimapolitikk  har  tradisjonelt  ikke  vært  blant  de  høyest  prioriterte  mijøsakene 

(Skjærseth og Wettestad2008:277).  I 2001 var Spania det femte største utslippslandet 

i  EU,  og var  ett  av to  EU land lengst  unna sine  Kyotomål.  I  en lang periode var 

klimaspørsmålet  et  ikke-tema i  spansk politikk,  og når det  var omtalt  var  det  med 

tanke på de store økonomiske konsekvensene for Spania (Harris 2007:162)20. Dersom 

hypotesen på nasjonalt  nivå skal  kunne bekreftes,eller styrkes,  er  det  nødvendig at 

Spania har blitt "flinkere" i klimapolitikken. 

I 1998 ble Nasjonalt råd for klimaendringer opprettet (erstattet Nasjonal Kommisjon 

for Klimaendringer,  som hadde blitt  hastig opprettet  før Klimakonvensjonen skulle 

forhandles i 1992 i Rio, og som ikke hadde fungert) dette rådet fikk en mer strukturert 

form i 2001, da det ble bestemt at de skulle møtes minst en gang i året for planlegging 

og hvert semester for kommisjonsmøter for å kunne vurdere, utvikle og overvåke den 

spanske strategien for klimaendringer (Harris 2007:169).

Før Spania ratifiserte Kyotoprotokollen og ble med i byrdefordelingen i EU, kunne de 

øke  sine  utslipp  med  17  % frem til  2010  sammenlignet  med  1990  på  grunn   av 

forskjeller i økonomisk utvikling. Etter bestemmelser som ble fattet i Luxembourg i 

1998 ble denne prosentandelen senket til 15 %. Spanias opprinnelige mål var å øke 

sine  utslipp av drivhusgasser  opp til  25 % i  samsvar  med andre  mindre  utviklede 

medlemsland som Portugal og Hellas,  som selv hadde forhandlet frem økninger på 

henholdsvis 27 og 25 % (Harris 2007: 170). I 1995 erklærte den spanske regjeringen at 

den økonomiske nedgangen i perioden 1992-94 ville gjøre Spania i stand til å minske 

sine CO2 utslipp, selv om dette ikke skjedde. Det er tydelig at Spania undervurderte de 

reelle  kostnadene  og  nødvendige  institusjonelle  endringene  som måtte  til  for  å  nå 

målet om 15 %. Spania ratifiserte Kyotoprotokollen i mai 2002, selv om landet ikke 

20 Dette kapittelet er i stor grad basert på Harris (2007)  Europe and Global Climate Change: Politics, Foreign 

Policy, and Regional Cooperation
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hadde sendt inn de nødvendige planene som skulle vise hvordan de skulle gå frem for 

å  nå  sine  mål,  og  oversikten  over  utslipp  (tredje  nasjonale  melding)  til  FCCC`s 

sekretariat som de skulle (Ibid). 

Utslippene av drivhusgasser i Spania økte med 40,48 % mellom 1990 og 2002, dette 

innebærer  at  de  var  2,7  ganger  over  15  % grensen  som var  satt  under  Kyoto  og 

byrdefordelingsavtalen (Ibid.). Spania har vært ett av de landene i EU som har vært 

minst effektive i å få kontroll over sine utslipp. I 2004 ytret daværende energiminister 

José Folgado bekymring for de økonomiske konsekvensene Kyotoforpliktelsene kunne 

få for Spania: -Innfrielse av miljøforpliktelser vil ikke være hensiktsmessig dersom det  

medfører  arbeidsledighet  og utflagging av  industrien.  Det  forelå  et  ønske om mer 

fleksibilitet i EUs utslippsdirektiv, gjennom eksempelvis å tillate mer statlig hjelp til 

industrien for å overholde forpliktelsene, uten at dette ble sett på som et brudd på EU 

direktivene (ENDS 2004a).

Bare noen få uker før den sosialistiske regjeringen kom til makten i 2004, godkjente 

det  nasjonale rådet  for klimaendringer et  dokument som inneholdt  440 tiltak for  å 

bekjempe utslipp av drivhusgasser (Harris 2007:171). Spania var ikke i stand til å møte 

innleveringsfristen for sin nasjonale allokeringsplan til EU Kommisjonen for fase 1 av 

ETS. Daværende miljøkommisjonær Margot Wallström sa at EU ville være tålmodige 

med Spania på dette punktet, ettersom det ville ta tid for den nyvalgte regjeringen å 

etablere en klimapolitikk. Utformingen av Spanias NAP er viktig fordi landet utgjør 

det  største  kvotehandelmarkedet  i  EU,  og  fordi  landet  har  de  strengeste 

utslippsbegrensningene av Kyoto-gasser  i  EU.  Spansk industri  var først  ute med å 

kritisere Kyotomålsettingen, og prøvde helt frem til protokollen trådte i kraft å få EU 

til å omgjøre denne. Den da nyvalgte statsministeren José Luis Zapatero hadde lovet å 

nå målet, -Koste hva det koste vil (ENDS 2004c). 

I  mars  2005  ble  det  opprettet  et  nasjonalt  ekspertutvalg  (Autoridad  Nacional 

Designada)  som  skulle  håndtere  CDM  og  JI  prosjekter,  og  en  kommisjon  for  å 

samordne klimapolitikken. 
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Spania har noen av de laveste prosentandelenen for stemmegivning basert på miljø 

(såkalt "green voting") og miljømedlemskap i Europa. Andelen er henholdsvis 5 % i 

alle typer valg og 1 % av hele befolkningen. Miljøpolitikken har en tendens til å bli 

utformet etter ovenfra og ned prinsipper, miljøpolitiske beslutninger fattes på statlig 

nivå over individet, som innebærer at det ikke forventes selvstendig engasjement fra 

innbyggerne i landet.  EUs kvotehandelsystem, ETS, i 2005 førte til mer eksternt press 

på Spania. I tillegg inntok den nyvalgte regjeringen en ny holdning til klimaspørsmålet 

(Harris 2007:174).

På grunn av klimaendringenes økonomiske konsekvenser for vekst, og på grunn av 

manglende  handling  fra  sentrale  myndigheter  har  noen  av  Spanias  kommuner  og, 

enkelte  plasser,  lokale  nærmiljø  tatt  til  ordet  og  foreslått  spesifikke  klimapolitiske 

planer. 

2004 synes imidlertid til å ha vært et vendepunkt for Spania. I påvente av ETS i 2005 

måtte den nyvalgte sosialistiske regjeringen (PSOE) sette sammen en helt ny plan for å 

harmonere  med de  nye  integrasjon  og  økonomiske  EU reguleringene.  Frem til  da 

hadde Spania vist seg ute av stand til å kutte egne utslipp (Harris 2007:165). 

I  2006  gjentok  Spanias  statsminister,  Jose  Luis  Rodriguez  Zapatero,  løftet  om en 

utfasing  av  Spanias  atomkraftverk  og  en  tidsplan  for  utfasingen  (ENDS  2006b). 

Samme år presenterte  den spanske sosialistiske regjeringen sitt  tredje budsjett.  Det 

innebar blant annet et forslag om 60 % mer i skatterabatter til selskaper som investerte 

i miljøvern (ENDS 2006c). 

Kommisjonen godtok Spanias NAP for den andre fasen av ETS med kun marginale 

endringer for Spanias foreslåtte utslippstak på 152,7 mill. tonn til 152, 3 mill. tonn per 

år. Spania måtte imidlertid redusere bruken av de fleksible mekanismene fra 39 % til 

20 %, Kommisjonen understreket at mekanismen kun skulle være et supplement, og 

ikke erstatte tiltak på hjemmebane (ENDS 2007b). Spanias utslippstak for fase to var 

mer enn 20 % under utslippene i 2005. Et strengt utslippstak er nødvendig dersom 

Spania skal kunne ha noen mulighet for å nå sitt utslippsmål under Kyotoprotokollen 

(ENDS 2007d). 
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I 2007 vedtok Spania en lov som skal bidra til å kutte utslippene av drivhusgasser og 

redusere  luftforurensningen  i  Spania,  som  er  blant  de  største  miljøpolitiske 

utfordringene for landet.  Loven innebærer en oppgradering av skatter og avgifter i 

forbindelse med bilkjøp, og skjerpede forpliktelser for lokale myndigheter med hensyn 

til luftkvalitet (ENDS 2007d). 

Høsten 2007 presenterte den spanske regjeringen budsjettforslaget for 2008 og hadde 

økt satsingen på klima med blant annet å øke investeringene i Spanias karbonfond med 

150 millioner euro (ENDS 2007c). 

Spania har vist begynnende gode takter i implementeringen av ETS siden våren 2004. 

De var i utgangspunktet sent ute med innleveringen av NAP I, men Spania viste seg å 

være  ett  av  de  få  landene  som ikke  hadde  delt  ut  for  mange  utslippstillatelser  til 

industrien. NAP II ble godt mottatt og godkjent av Kommisjonen ved første forsøk 

(Skjærseth og Wettestad 2008:101). 

Mye har  endret  seg i  Spania  i  perioden siden forrige  målsetting  i  1997.  Det  mest 

avgjørende  kan  nok  sies  å  være  regjeringsskiftet  i  2004.  Den  nye  sosialistiske 

regjeringen har fulgt opp de forpliktelser de har så godt det har latt seg gjøre, og har 

vist en større gjennomføringsvilje enn den foregående regjeringen. Når det er sagt har 

Spania en lang vei å gå for å være i nærheten av å innfri sin forpliktelse i protokollen. 

Det  er  tvilsomt  at  Spania  har  hatt  noen  direkte  innvirkning  på  utviklingen  i  EUs 

klimapolitikk. Landet kan imidlertid ha bidratt til å gjøre det enklere å få flertall for en 

ambisiøs klimamålsetting med et annet syn på verdien av tiltak enn i 1997. I tillegg er 

Spania ett av de landene i EU som kan bli hardest rammet av klimaendringene, noe 

som også kan ha bidratt til en større bevissthet omkring spørsmålet. 
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4.1.4 Polen fra 1997 – 2007: et bilde på fremtidige utfordringer?

Flertallet i det polske samfunnet har først nå begynt å innse truslene mot naturmiljøet 

som  er  forårsaket  av  menneskelig  aktivitet.  Offentlig  bevissthet  om miljøvern  og 

økologi er fortsatt i ferd med å etableres. Noen politiske og vitenskaplige grupperinger 

har imidlertid nådd et  høyt nivå av miljøbevissthet og er mer og mer innstilt  på å 

omdanne polsk politikk mot mer bevissthet rundt miljøvern (Harris 2007:120). 

På 1990-tallet kunne man se en økt miljøbevissthet i Polen, folk ble mer opptatt av 

miljøforurensning, og tilgang til en uberørt natur ble oppfattet som en viktig del av 

menneskelig livskvalitet.  Likevel er det forskjellen i miljøbevissthet mellom vestlige 

og østlige europeiske land, som er en av de største barrierene mot økt innsats innen 

miljøvernarbeidet i EU. Årsaken kan man i stor grad finne i manglende bevisstgjøring 

om miljø  og  naturvernspørsmål  i  de  tidligere  sosialistiske  landene.  I  tillegg  er  en 

generell lav levestandard i Polen en av de største hindrene for å øke den offentlige 

bevisstheten og ikke minst holdningen til miljø- og klimaspørsmål (Ibid.). 

I 2001 var BNI 4,600 amerikanske dollar per innbygger, noe som er mye lavere enn 

det globale gjennomsnittet, og for OECD land. I 2002 var arbeidsledigheten økt til 18 

% (i  noen områder hadde den nådd 25 %).  Det  har  blitt  en stadig større  forskjell 

mellom de  rikeste  og  de  fattigste  sosiale  lagene.  I  et  samfunn  hvor  menneskenes 

grunnleggende behov knapt kan dekkes er det dårlig grobunn for miljøbevissthet, og 

villighet til å oppgi goder for naturen og miljøet sin del. Et tradisjonelt lite fokus på 

miljøvern koplet med økt fokus på forbruk er en dårlig kombinasjon for en ambisiøs 

klimapolitikk. 

Klimaspørsmål er ennå ikke anerkjent i stor grad i det polske samfunnet, selv om det 

er  noen  elitegrupper  som  jobber  hardt  for  å  fremme  disse.  Dette  kommer  mest 

sannsynlig av at miljøspørsmål var ekskludert fra den offentlige debatten før 1989, og 

de  økonomiske  problemer  som  mange  familier  har  opplevd  i  det  nåværende  frie 

markedssystemet.  Polsk  klimapolitikk  er  først  og  fremst  et  resultat  av  ytre, 

geopolitiske betingelser og bare av liten grad et resultat av offentlig bevissthet om 

disse  sakene.  Heller  ikke i  dag er  det  noen sterk miljøbetinget  lobby i  det  polske 
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parlamentet. I 1991 deltok tre grønne partier i valgene og oppnådde til sammen 2,26 % 

av stemmene, ingen av dem hadde imidlertid et forberedt partiprogram. Siden 1992 har 

man kunnet se to tendenser i Polen, en økning av uttrykt offentlig bevissthet gjennom 

et økende antall publikasjoner om miljørelaterte saker, og større involvering fra lokale 

myndigheter  i  miljøvern.  Den  andre  alternative  tendensen  er  en  nedbremsing  av 

miljøbetinget  økonomisk  utvikling  fra  beslutningstakere  i  regjering  og  parlamentet 

gjennom en  aksept  av  strategier  for  økonomisk  utvikling  ignorerer  miljøbetingede 

saker, samt en svekket rolle for det statlige tilsynet for miljøvern.  I 1991 vedtok Polen 

det første nasjonale miljøpolitiske program, det første strategiske miljøprogrammet i 

Polen  og  sentral  –  og  Øst  Europa,  og  en  av  de  første  i  verden  som tok  for  seg 

miljøvern i et integreringsperspektiv (Harris 2007:123). 

Det  andre  nasjonale miljøprogrammet fra  2000 er  helt  forskjellig  fra  det  første og 

behandler nye elementer som globalisering og Rio-Konvensjonen. Hovedformålet med 

programmet  er  å  sørge  for  at  man  følger  en  utviklingsmodell  som garanterer  for 

effektiv regulering og fornuftig bruk av naturen. Miljøprosjekter blir diskutert av en 

liten gruppe spesialister, representanter fra industrien har ikke plass i disse gruppene, 

noe  som kan  medføre  problemer  senere  i  implementeringen  av  disse  prosjektene. 

Forbindelsen  mellom  den  statlige  politikken  og  miljøpolitikken  er  svak,  fordi  de 

ansvarlige  etater  og  organer  for  forvaltningen  av  naturressurser  og  for  økonomisk 

politikk er adskilt (Ibid:124). Investeringer i miljøvern nådde 1,6 % av BNI i perioden 

1996-1998, de sank til 0,9 % i 2000 og 0,8 % i 2001, hovedsaklig på grunn av mindre 

miljøinvesteringer  fra  industrien  (Harris  2007:124).  Selv  om Polen  ratifiserte  FNs 

Klimakonvensjon i 1994 har de ikke satt igang tiltak, eller fått på plass et formelt eller 

juridisk rammeverk for å gi privat næringsliv incentiver til å kutte i sine utslipp av 

drivhusgasser (Ibid). Regjeringen hevder å ha iverksatt tiltak i den statlige eide delen 

av økonomien,  men dette  er mer et  biprodukt av økonomisk restrukturering.  Dette 

innebærer at i overgangen fra statlig planøkonomi til fri markedsøkonomi har Polen 

vært nødt til  å øke effektiviteten i  energibruken, som har resultert  i  lavere utslipp. 

Denne  tendensen  har  fortsatt  slik  at  det  ikke  har  vært  nødvendig  å  sette  igang 

ytterligere tiltak (Ibid). 
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I slutten av 2003 vedtok den polske regjeringen "the Climatic Policy of Poland", et 

dokument  som  var  skrevet  av  Miljøverndepartementet  som  et  krav  for  Polens 

deltakelse i FCCC. Det oppsummerer det juridiske rammeverket i polsk klimapolitikk 

og presenterer et bredt spekter av forutsetninger for de tiltak som burde iverksettes 

(Ibid) Dokumentet er kun av generell og forklarende karakter. De miljøpolitiske ideene 

er utbredt blant noen få elitegrupper i det polske samfunnet – men de reflekteres ikke i 

virksomheten  til  Polens  forretnings  og  politiske  elite  når  det  kommer  til  nasjonal 

miljøpolitikk. Ettersom Polen ikke har noen politisk miljølobby er det ingen gruppe 

som i realiteten kan påvirke interessene til næringslivssektoren i miljøspørsmål. Polens 

klimapolitikk er et resultat av ytre politisk stimuli, og ikke nasjonale tiltak – en fare for 

fremtiden  at  Polens  klimapolitikk  vil  forbli  et  spørsmål  om ytre  forutsetninger  og 

betingelser, heller enn en nasjonal debatt basert på offentlig bevissthet om spørsmålet 

(Ibid). 

1.mai 2004 ble Polen medlem av EU, og 16.februar 2005 trådte Kyotoprotokollen i 

kraft,  noe som innebærer at Polen har muligheten til  å bruke nye, rene teknologier 

gjennom JI21.  Det vil  si at den miljøvennlige teknologien som er utviklet av andre, 

eksempelvis EU land,  kan komme Polen til del gjennom felles gjennomføring. Mange 

konkrete  tiltak  har  blitt  satt  i  verk,  hvorav  ett  er  samarbeidet  med Nederland  om 

bruken av biomasse som brensel for oppvarming i kommunen Jelenia Góra (Harris 

2007:127). CDM kan også bidra til at Polen drar nytte av utenlandske teknologiske 

nyvinninger og kvotehandel.

Kravene som Polen ble stilt overfor i oppløpet til medlemskapet i EU dannet på mange 

måter  en  ny  identitet,  som  bestemte  Polens  interesser  og  formet  dens  atferd  i 

miljøsaker.  Medlemskap  i  EU  var  et  felles  mål  uavhengig  av  parti  som  satt  i 

regjering(Ibid:132). Ønsket om økonomisk vekst og tilgang til de samme godene som 

de rike landene i vest vil veie tungt, og kanskje tyngre enn hensynet til miljø. Polens 

innvendinger mot den siste klimamålsettingen til EU kan tyde på nettopp det. Polen er 

også  ett  av  flere  øst-europeiske  land  som  saksøker  EU  Kommisjonen  for  flere 

utslippskvoter til sin industri som er avhengig av kull, for å redusere kostnadene deres 

21 Joint Implementation eller felles gjennomføring
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ved klimamålene (Reuters:Grajewski 2008). 

Under  møtet  i  ministerrådet  for  miljø  i  2006  ble  strategien  for  tiden  etter  2012 

diskutert. Storbritannia, Tyskland, Italia og Sverige gikk inn for en målsetting om 30 

% utslippskutt innen 2020. Polen, sammen med Ungarn og Slovekia, advarte derimot 

mot å ta en forhastet beslutning, og ville heller avvente for å se hva andre i-land var 

villige til å kutte (ENDS 2006e). 

Det kan virke som Polen har innfridd de pessimistiske forventningene om landets rolle 

i EUs klimapolitikk. Den første NAP ble levert svært sent, og Polen viste seg å tilhøre 

den gruppen av land som hadde vært mest rundhåndet med utslippstillatelsene. NAP II 

ble  levert  innen tidsfristen,  men det  kan  være grunn til  å  sette  spørsmålstegn ved 

ambisjonsnivået  i  planen.  Kommisjonen  foreslo  å  kutte  Polens  forslag  til  antallet 

utslippstillatelser med 27 % ( Skjærseth og Wettestad2008:101). I tillegg truer Polen 

med  å  stikke  kjepper  i  hjulene  for  Frankrikes  mål  om å  oppnå  enighet  om  EUs 

klimapakke i  løpet  av landets  Formannskap siste  halvdel  av 2008.  Polen mener  at 

mars-april  2009  er  en  mer  realistisk  dato,  ettersom  pakken  trenger  vesentlige 

endringer. Ankepunktet er den ødeleggende effekten Polen mener pakken(slik den er 

nå) vil ha på blant annet landets vekst (Reuters 2008). 

4.1.5 Konklusjon

Hypotesen  for  nasjonalt  nivå  var  at  styrkingen  av  EUs  ambisjonsnivå  i  

klimamålsettingen er et uttrykk for at sentrale medlemsland ønsker en mer ambisiøs  

klimapolitikk.  I  de  fire  landene  jeg  har  tatt  for  meg  i  dette  underkapittelet  er  det 

Storbritannia som i størst grad synes å ha påvirket klimapolitikken i en mer ambisiøs 

retning gjennom blant annet kravet om større utslippskutt. Spania er også et eksempel 

på et land som tradisjonelt har vært karakterisert som en sinke, men som de siste fire 

årene har vist en annen side i klimapolitikken. Tyskland har kanskje overraskende nok, 

stagnert noe i perioden. Polen har innfridd de negative forventningene, og synes å bli 

en utfordring sammen med de øvrige øst-europeiske medlemslanden i utviklingen mot 

en mer ambisiøs klimapolitikk. 
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Det  intergovernmentalistiske  forklaringsperspektivets  forklaringskraft  kan  derfor 

muligens virke noe begrenset. Det er imidlertid viktig å påpeke at jeg kun har sett på et 

utvalg av medlemsland og dermed ikke har kunnet fange opp alle endringer som har 

skjedd i perioden. I tillegg til dette har jeg med hensyn til plass og tid ikke tatt for meg 

dynamikken medlemslandene imellom i Rådet. Det er mulig at noe av forklaringen 

kan spores tilbake til endring i forhandlingsmønstre, og eller dynamikken her. Likevel 

mener jeg det er nødvendig å se etter ytterligere forklaringsfaktorer også på andre nivå 

utover det nasjonale. Derfor vil jeg i det neste kapittelet ta for meg aktører på EU-nivå, 

og har valgt å fokuserer på Kommisjonen, Parlamentet og ikke-statlige aktører som 

industri og miljøvernorganisasjoner. 

 4.2 EU-nivå – EU institusjoner og ikke-statlige aktører

Dersom man ikke finner hele forklaringen på styrkingen i ambisjonsnivå hos endringer 

i medlemslandene, kan da noe av forklaringen ligge i endringer på EU nivå? I dette 

underkapittelet  tar  jeg  for  meg de  to  EU institusjonene  Europaparlamentet  og  EU 

Kommisjonen, i tillegg til ikke-statlige aktører som industri- og miljøverninteresser. 

De ikke-statlige aktørene opererer også på nasjonalt nivå, men med utgangspunkt i 

valget  av  teori  er  det  mer  på  sin  plass  å  inkluderer  dem i  analysen  på  EU-nivå. 

Utgangspunktet  for  dette  kapittelet  er  et  flernivåperspektiv,  eller  multi-level 

governance,  som legger vekt på at det er flere aktører enn bare medlemslandene som 

er med på utformingen av politikk på EU-nivå. 

4.2.1 Kommisjonen

Kommisjonen22 ledet  an  i  gjennomføringen  av  det  indre  marked  og  kjempet  for 

initiativer  som  ØMU  og  den  sosiale  dimensjonen  på  midten  til  slutten  av  1980-

tallet(Nugent 2003:148). De relativt rigide vertikale linjene innenfor Kommisjonens 

egen organisasjonsstruktur gjør det noen ganger vanskelig å få et større perspektiv på 

saker,  samtidig  som spenningene  som er  til  stede  mellom Kommisjonens  to  typer 

22 Kommisjonen inkluderer her også de ulike DGene, og da spesielt DG Miljø, i tillegg til Kollegiet av de 27 

Kommissærene.
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oppgaver,  politiske og administrative, ikke har blitt skikkelig løst (Nugent 2003:148). 

Det har blitt stadig flere politisk følsomme saker på EUs agenda. Dette har kombinert 

med motviljen hos politikere til å overlate for mye makt til andre dersom de kan unngå 

det,  resultert  i  at  iallefall  noen medlemsland har  vært  motvillige  til  å  gi  noe  mer 

myndighet til Kommisjonen.  

Kommisjonen  fungerte  som  et  felles  talerør  for  EU  i  forhandlingene  om  ozon-

nedbrytende gasser og ozonlaget  etter et  mandat gitt  av Rådet.  I  klimaspørsmål er 

myndigheten delt  mellom medlemslandene og EU. Artikkel  174 i  EF-Traktaten gir 

medlemslandene  rett  til  å  forhandle  på  egen  hånd  i  internasjonale  organer,  og  i 

klimapolitikken  har  Rådet  besluttet  å  bruke  denne  retten  (Groenleer  og  Schaik 

2007:985).  Rådet  etterkom  derfor  ikke  Kommisjonens  forespørsel  om  å  gi  den 

forhandlingsmyndighet for Kyotoprotokollen. 

På  lik  linje  med  nasjonale  administrasjoner,  har  Kommisjonen  blitt  berørt  av  den 

dominerende  oppfatningen  om  at  man  må  begrense  ansvaret  til  organisasjoner  i 

offentlig sektor og konsentrere seg om å gjøre de mest mulig effektive i hva de gjør og 

ikke  mer  mektig  i  hva  de  kunne  gjort  (Nugent  2003:149).  Man  skal  likevel  ikke 

overdrive svekkelsen av Kommisjonens rolle, på noen områder har innflytelsen økt 

ettersom den har tilpasset seg til EUs stadig omskiftende karakter og kravene Unionen 

blir  stilt  overfor.  Kommisjonens  posisjon  i  EU  systemet  og  evnen  til  å  påvirke 

integrasjonsprosessen er udiskutabelt sterkere når det ligger til rette for det:

-  Innføringen av QMV i Rådet har bidratt  til  dette,  fordi  det  da er mindre prisgitt 

medlemslandenes kontroll

- Fraværet av store konflikter mellom Rådet og EP har også bidratt, fordi det er mindre 

sannsynlig at det skal være en samling interesser som motsetter seg Kommisjonens 

forslag

- Usikkerhet blant beslutningstakere angående optimal politikk gjør at de da er mer 

tilbøyelige til å godta Kommisjonens lederrolle (Nugent 2003:149). 
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I 1998 var det et forslag fra Kommisjonen om å få på plass et mellommål om 4 % kutt 

innen  2005.  Ritt  Bjerregaard,  kommissær  for  miljø,  mente  dette  ville  motivere 

medlemslandene til å bli enige om tiltak, og sende et signal til resten av verden om at 

EU mener det må strengere målsettinger til enn hva som er tilfellet i Kyotoprotokollen 

for  å  få  bukt  med  klimaendringene.  Byrdefordelingsforhandlingene  som  foregikk 

parallellt, overlot Bjerregaard til Ministerrådet, ettersom flere medlemsland hadde bedt 

om lavere utslippskutt enn hva byrdefordelingen i forkant av Kyoto impliserte (ENDS 

1998a). 

De første positive signalene om å etablere et internt kvotehandelsystem i EU kom fra 

Kommisjonen kort tid etter Kyotoprotokollen, i et kommuniké om strategien for EU 

etter Kyoto ( Skjærseth og Wettestad 2008:101). Det var lettere for Kommisjonen å få 

industrien med på kvotehandel enn skatter. Kommisjonen  fremhevet ulike sider ved 

kvotehandel  til  ulike  aktører.  Til  industrien  fremhevet  Kommisjonen  det  som  et 

kostnadseffektivt  virkemiddel,  til  miljøvernorganisasjoner  og  Parlamentet  som 

miljømessig effektivt, og til de ulike regjeringene ble begge disse aspektene knyttet 

sammen  og  fremhevet  sammen  med  byrdefordelingsavtalen  og  Kyotomålene 

( Skjærseth og Wettestad2008:165). 

Bruken av kvalifisert flertall i behandlingen av ETS hindret også land som var i mot et 

slikt system å legge ned veto, som for eksempel Tyskland. Kommisjonen var en viktig 

årsak til at ETS kom i stand, og har bidratt til å øke Kommisjonens innflytelse over 

medlemslandene i klimapolitikken. Det er Kommisjonen som skal godkjenne landenes 

forslag til  nasjonal klimapolitikk i  form av NAP. Og som vi har vært inne på har 

Kommisjonen benyttet muligheten til å avvise og refusere NAP som ikke holder mål i 

forhold til kvotehandelsystemet. 

Kommisjonen anså 2006 som et kritisk år for global klimapolitikk. Det var viktig, og 

nødvendig at EU opprettholdt fremdriften i klimapolitikken ved å få på plass nye tiltak 

som skulle bidra til å redusere utslippene og blåse liv i de som allerede var på plass. 

Kommisjonen la frem en pakke med forslag for hvordan Kommisjonen skulle sørge 

for  at  EU  fortsatte  politikkutformingen  på  områder  som  bærekraftig  energi  og 

EU – et klimalokomotiv?



4 Hvordan forklare styrkingen av ambisjonsnivå? 51

klimaendringene (ENDS 2005b). Det var Kommisjonen som utformet målsettingen og 

den tilhørende klimapakken i henholdsvis 2007 og 2008. Riktignok på forespørsel fra 

Ministerrådet,  men  Kommisjonen har  en viss  innflytelse  over utviklingen av EUs 

klimapolitikk. Det kom også frem gjennom implementeringen av ETS (Wettestad og 

Skjærseth 2008:324). 

Utvidelsen av EU til 27 medlemsland medfører også en del endringer i Kommisjonen i 

tillegg til  reformen i  2004.  Det  er  nesten 4000 nye funksjonærer som venter  på å 

komme inn i EU Institusjonene innen 2009. I tillegg innebærer 27 medlemsland at 

hvert  medlemsland nå bare har én Kommissær hver,  noe som kan bidra til  et  mer 

intergovernmentalistisk preg over arbeidet i Kommisjonen. En annen effekt av dette er 

at de store landene har mistet sitt  overtak, nå er de én av 27 i  Kollegiet (Peterson 

2008:764). I tillegg har perioden fra den første utvidelsen i 2004 og frem til nå vært 

preget av indre stridigheter og en vesentlig økning i arbeidsmengde for de ansatte i 

Kommisjonen  (Ibid).  Et  moment  som  kan  bidra  til  å  forklare  en  styrking  i 

ambisjonsnivå er antallet ansatte i Kommisjonen som jobber med klimaspørsmål. Jeg 

har forsøkt å undersøke dette men har ikke kunnet komme frem til noe konkret tall23. 

Grunnen til dette er at det i tillegg til de som jobber med klima i DG Miljø, finnes en 

rekke personer i andre enheter og grupper som også jobber med klima24. 

Noe av forklaringen til en styrking av ambisjonsnivået kan med andre ord være å finne 

på  EU  nivå  hos  Kommisjonen.  Til  tross  for  at  Kommisjonen  har  mistet  noe  av 

beslutningsmakten  til  Europaparlamentet  gjennom  innføringen  av 

medbestemmelsesprosedyren,  har  Kommisjonen  ervervet  en  god  del  gjennom 

innføringen av ETS.

4.2.2 EU Parlamentet 

I  1998  ble  det  tydelig  at  Parlamentets  Miljøkomité  hadde  gjort  helomvending  i 

spørsmålet om fleksible mekanismer.  Miljøkomiteen foreslo at i-land skulle ha full 

23 Jeg har i tillegg til EUs hjemmesider vært i kontakt med DG Miljø, men de kunne heller ikke gi meg noe 

konkret svar: "your question seems a simple one, but it`s not so easy to answer!"

24 E-post 17.oktober  Information Centre, DG Environment
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fleksibilitet i oppnåelsen av Kyotoprotokollens utslippsmål. Begrunnelsen var at man 

ikke måtte risikere å utelukke en ratifisering av protokollen fra land som USA (ENDS 

1998c).

I  1999  var  det  valg  til  EU  Parlamentet  og  sentrum-høyre  vant  valget,  noe  som 

medførte omskiftninger  også i  Parlamentets  miljøkomité.  Nesten 37 % av den nye 

komiteen  på  60  medlemmer  var  representanter  fra  det  konservative  Europeiske 

Folkeparti (EPP). 28 % var fra Sosialistene. Sammenlignet med den gamle komiteen 

med 50 medlemmer utgjorde sosialistene 32 % mot EPPs 26 %. Skiftninger i partiene 

brakte  imidlertid  EPPs  andel  nesten  på  nivå  med  Sosialistene  rett  før  valget.  De 

liberale utgjorde 8 % i den nye komiteen, mens de Grønne økte sin andel fra 6 % til 8 

%.  Endringene  i  komiteen  gav  seg  uttrykk  i  synet  på  hvilken  plass  de  fleksible 

mekanismene skulle ha i Kyotoprotokollen. Representanter fra de konservative mente 

at  man ikke  måtte  begrense  bruken av  disse,  ettersom de ville  bidra  positivt  til  å 

redusere  kostnadene  ved  utslippskutt.  Særlig  gjaldt  dette  bruken  av 

kvotehandelssystem (ENDS 1999). 

Europaparlamentet blir ofte sett på som den største forkjemperen for miljøinteresser i 

EU, og er ofte den første instansen miljøorganisasjoner og -interesser henvender seg til 

i EU når de ønsker å påvirke politikken (Weale et al. 2003:91). 

I 2000 kom parlamentsmedlem Jorge Moreira da Silva (EPP-ED) med krass kritikk av 

Kommisjonens innsats i klimapolitikken. Han la fram to rapporter i Miljøkomiteen, 

som hadde tatt for seg Kommisjonens to kommuniké fra 2000 om EUs klimapolitikk25. 

Kommisjonens utkast til et europeisk klimaprogram var uambisiøst og uforpliktende, 

og  for  mye  oppmerksomhet  ble  viet  kvotehandel.  Inntrykket  var  at  tiltak  på 

hjemmebane ble underordnet i forhold til rollen et kvotehandelsystem skulle spille. I 

tillegg  var  forslaget  til  utformingen  av  et  slikt  system  i  beste  fall  mangelfull. 

Transportsektoren måtte inkluderes i kvotehandel, og det burde åpnes for at også land 

kunne handle seg imellom, så vel som industrier (ENDS 2000d).

25 Disse to var: "Towards a European Climate Change Programme" og "Green Paper on greenhouse gas 

emissions trading within the European Union", begge 2000 Kommisjonen 
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Høsten  2000  oppfordret  Miljøkomiteen  resten  av  Parlamentet  om  å  støtte  EUs 

regjeringer  foran  de  viktige  forhandlingene  om  å  ferdigstille  Kyotoprotokollen. 

Kravene fra Miljøkomiteen skilte seg kun nevneverdig fra Ministerrådet for Miljøs på 

ett  punkt.  Miljøkomiteen  ønsket  å  eksplisitt  utelukke  muligheten  for  å  inkludere 

atomkraft-teknologi  og  storstilt  bruk  av  fossile  energikilder  i  bruken  av  CDM-

mekanismene (ENDS 2000e). 

Parlamentet har fått en større rolle i EU over tid. Parlamentets egen innsats for å øke 

sin innflytelse har basert seg på en todelt strategi: på den ene siden har det vært en 

slags maksimalist-tilnærming – som har fokusert på å få til en full omlegging av inter-

institusjonelle samarbeid, og da særlig en økning av EPs makt vis à vis Rådet (Nugent 

2003:233)

I periodene som ledet frem til traktatreformene fra Maastricht, Amsterdam og Nice – 

benyttet EP seg av debatten rundt demokratisk underskudd til å anerkjenne rapporter 

som etterlyste, blant andre ting, :

-  At  Rådet  skulle  dele  sin  lovgivende  myndighet  (co-decision-making  legislative  

powers).  Det  ble  oppnådd  betydelig  fremgang  på  dette  i  Maastricht  og  

Amsterdam

- Parlamentet  skulle  ha  rett  til  å  velge  Kommisjonspresidenten på  forslag fra  det  

Europeiske Råd (innvilget i Amsterdam-traktaten),

- Medbestemmelsesprosedyren skal gjelde når kvalifisert flertallsstemming gjelder i  

Rådet. Dette er nå tilfelle for de fleste saker(Nugent 2003:233).

På  den  andre  siden  har  det  vært  en  gradvis  tilnærming  hvor  EP  har  brukt  sin 

eksisterende myndighet til  det fulle og gjort hva det kan for å presse grensene for 

denne myndigheten,  men likevel blir ikke EP oppfattet som et virkelig Parlament. 

Hovedgrunnen til det er at den formelle makten forblir svakere enn hva som er tilfellet 

for nasjonale parlament (Nugent 2003:233). 

Når man skal vurdere viktigheten til Parlamentet burde man ikke begrense seg til å 
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vurdere kun de formelle evnene – Parlamentet utøver til  tider mer innflytelse over 

saker  enn  hva  som  er  tilfellet  hos  mange  nasjonale  parlamenter,  gjennom  kritisk 

gjennomgang  av  lovforslag  og  som  bidragsyter  i  debatter  om  fremtidig  utvikling 

(Nugent 2003:234). 

Parlamentet gikk lengre enn Kommisjonens forslag til klimamålsetting. Parlamentet 

mente  EU  burde  forplikte  seg  til  30  %  utslippskutt  uavhengig  av  hva  andre 

industrialiserte  land  ville  foreta  seg.  I  tillegg  fremmet  de  en  målsetting  om 25 % 

økning i andelen fornybar energi, mot 20 % som Kommisjonen hadde foreslått. Dette 

kom fram i en resolusjon Parlamentet vedtok i Strasbourg i februar 2007, en måned 

etter Kommisjonen hadde lagt frem sin klimapakke. I tillegg inneholdt resolusjonen 

blant annet et forslag om at 60 % av all elektrisitet skal komme fra energiteknologi 

med svært lave eller ikke-eksisterende CO2-utslipp innen 2020 (ENDS 2007a). 

I Parlamentet er det etter forrige valg (2004) 7 ulike partigrupper, i tillegg ble 162 nye 

plasser opprettet i tråd med utvidelsen av EU med 10 nye medlemsland, slik at det 

totale antall representanter har steget til 732 (McCormick 2004:155). 

The  Greens  –  European  Free  Alliance  (Greens-EFA) har  tradisjonelt  vært  den 

partigruppen som har vært den største forkjemperen for miljø. Etter valget i 1999 økte 

antallet representanter fra 27 til 38, og etter valget i 2004 økte antallet ytterligere (41) 

slik at de nå er den fjerde største grupperingen i Parlamentet (McCormick 2004:228). 

Den største partigruppen er European People`s Party and European Democrats (EPP-

ED),  opprinnelig en gruppering som bestod hovedsaklig av kristendemokrater fra de 

seks opprinnelige  EU landene,  men i  1992  slo de seg sammen med britiske  EU-

skeptikere og danske konservative, noe som markerte et større skifte mot høyresiden 

(McCormick 2004:230). 

Etter utvidelsen i 2004 økte antallet parlamentsmedlemmer fra 626 til 732, og antallet 

nasjonale partier fra 122 til 175. Stemmegivningen i Parlamentet skjer i større grad 

langs transnasjonale partilinjer enn nasjonale linjer, og utvidelsen synes ikke å svekke 

denne tendensen (Hix og Noury 2006:3-6). I de 18 første månedene av Parlamentets 
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inneværende  periode26 kunne  man  ane  en  større  sentrum-høyre  koalisjon  mot  en 

svakere  sentrum-venstre  koalisjon.   Før  denne perioden var  de  to  sidene jevnstore 

relativt sett (Ibid.). 

I løpet av perioden har det vært en omskiftning i Parlamentet, og de grønne partiene 

står ikke like sterkt som de en gang gjorde. Imidlertid virker ikke det å ha bidratt til 

noen lavere ambisjoner i klimapolitikken. Dette kan ha sammenheng med at det har 

blitt en større enighet mellom høyre og venstresiden generelt sett om at det er viktig å 

gjøre noe for å bremse klimaendringene, og da er det heller måten man skal løse dette 

på som det strides om. 

I perioden har det blitt et større flertall for bruken av fleksible mekanismer som kom 

fram i tiden etter Kyoto, i 1998. Dette kan henge sammen med et større antall partier 

på høyresiden i Parlamentet, som er mer åpen for bruken av økonomiske instrumenter. 

4.2.3 Interessegrupper

Det er et bredt spekter av ikke-statlige interesser som er opptatt av prosessene i EU:

-  Grupper  på  undernasjonale  regjeringsnivå,  som  tilsyn,  direktorat,  lokale 

myndigheter, regioner og så videre.

- Private og offentlige selskaper, rundt 250 selskaper har etablert kontorer i Brussel. 

Bilindustrien er et eksempel på en sektor hvor direkte lobbyvirksomhet er vanlig.

- Nasjonale interessegrupper. 

- Eurogrupper, det finnes 700 slike grupper (Nugent 2003:281). 

Av de 700 eurogruppene representerer over 65 % næringsliv,  rundt 20 % er andre 

interesseorganisasjoner, rundt 10 % er representerer profesjonene, og rundt 6 prosent 

fagforeninger, forbrukere, miljøvernere, samt andre interesser. Innenfor disse er det et 

mylder  av  spesifikke  interesser:  innenfor  næringsliv  utgjør  landbruksinteresser  en 

viktig  og  stor  andel  –  fra  COPA,  komiteen  for  landbruksorganisasjoner  i  EU  til 

26 2004-2009
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spesialiserte  grupper  som  representerer  oste-  eller  pastaprodusenter  (Nugent 

2003:282). 

En viktig utvikling siden midten av 1980-tallet er hyppige møter mellom store, ofte 

multinasjonale  industriselskaper,  som  et  supplement  til  deres  deltakelse  i  andre 

sektorgrupper.  ACEA,  foreningen  for  europeiske  automobilprodusenter,  som 

representerer hovedandelen av ikke-japanske bilprodusenter – APPE, foreningen for 

petrokjemiske produsenter og eksportører (Nugent 2003:283). 

Næringslivet  og  industrien  har  fattet  en  økende  interesse  for  de  globale 

klimaforhandlingene. I begynnelsen, under forhandlingene om FNs Klimakonvensjon, 

var det  viktig å motarbeide enhver begrensning som ble forsøkt lagt  på bruken av 

fossilt brensel (Harris 2007:220). I tillegg forsøkte industriinteresser og selskaper å så 

tvil  om klimaendringene.  Men  etterhvert  som  man  har  fått  tilgang  på  stadig  mer 

informasjon  og  forskning  på  området,  og  man opplever  en  økende  bekymring  for 

miljøet, har næringsliv og industri akseptert at noe må gjøres. Kommisjonen kunne 

regne  med  støtte  fra  deler  av  industrien  i  iverksettingen  av  ETS,  blant  annet  fra 

oljeselskapene  BP  og  Shell.  Kvotehandel  var  en  annen  type  virkemiddel  enn  den 

tidligere foreslåtte CO2-skatten, og et virkemiddel som var lettere å selge til industrien 

(Skjærseth og Wettestad 2008:308-309). 

Miljøvernorganisasjoner har også spilt en rolle i utviklingen av EUs klimapolitikk. På 

lik  linje  med  næringslivs-  og  industriinteresser,  representerer  samlebegrepet 

miljøvernorganisasjoner  også  en  rekke  ulike  grupperinger.  Innenfor  disse 

grupperingen  er  det  organisasjoner  som  innehar  en  teknologisk  ekspertise  på 

miljøfeltet som gjør dem til nyttige rådgivere for de ulike arbeidsgruppene i EU, og 

blir benyttet som det27 (Harris 2007:220). I tillegg har miljøvernorganisasjonene blitt 

mer positive til  bruken av de  fleksible  mekanismene,  som ETS.  Det  er flere  blant 

miljøvernerne som synes ETS er greit, og miljø- og industriinteresser spiller i større 

grad på lag enn tidligere. 

27 Et eksempel på en slik gruppe er Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering, som er et forum 

av eksperter på CO2-rensing som kom med anbefalinger til hvordan CO2 -rensing kan bli en realitet i EU. 

Blant andre er Bellona representert i dette forumet. 
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 Høsten  2004  inviterte  EU  Kommisjonen  til  innspill  fra  ulike  aktører  på  EUs 

fremtidige klimapolitikk. Innspillene ble brukt i Kommisjonens arbeid med en rapport 

til Rådet som ble lagt frem våren 2005. Av høringsuttalelsene hadde industrien sendt 

78 sammenlignet med miljøorganisasjonenes 30. Det viktigste for industrien var at EU 

satset  på  en  global  løsning  på  klimaproblemene  av  hensyn  til  industriens 

konkurranseevne, og at man ikke vedtok konkrete utslippsmål før andre land gjorde 

det  samme. Miljøorganisasjonene mente imidlertid at EU måtte ta ansvar og vedta 

konkrete  mål.  CO2  fangst  og  lagring  ble  også  vurdert  som  en  mulig  løsning  av 

industrien, mens miljøorganisasjonene var mer splittet (Gullberg 2007). 

Mye tid og krefter blir brukt av interesser, spesielt nasjonale interesser, i et forsøk på å 

påvirke  de  posisjonene  til  de  nasjonale  regjeringene  i  EU  forhandlinger  (Nugent 

2003:286). 

Corporate Europe Observatory (CEO) er en uavhengig interesseorganisasjoner basert i 

Amsterdam som selv hevder å jobbe for å avdekke tung lobbyvirksomhet fra industri 

og økonomiske interesser i Europa. På hjemmesidene sine anklager de Kommisjonen 

for  å  bøye  av  for  krav  fra  bilindustrien  i  forbindelse  med  utformingen  av 

klimamålsettingen i 2007. Kommisjonen ble enige om et forslag om obligatoriske mål 

for bilindustrien med utgangspunkt i en bindende grense for utslipp på 120 g/km CO2 

innen 2012, dette ble imidlertid oppjustert til 130 g/km. I følge CEO kom dette som et 

resultat av intensiv lobbyvirksomhet fra bilindustrien (CEO 2007 [url]). 

Særlig  har  bilindustrien  benyttet  seg  av  lobbyvirksomhet,  og  som  den  største 

industrien i Tyskland er det kanskje ikke rart at bilindustrien har lyktes i å påvirke 

tyske parlamentsmedlemmer. I 2008 vedtok Komiteen for Industri og Energi med 35 

stemmer mot 21 en rapport som hevdet at bilprodusentene trenger et tidsrom på 3 år 

for å implementere tiltak for å redusere CO2 utslipp. Dermed gikk de inn for langt 

svakere krav enn hva Kommisjonen hadde foreslått (Euractiv 2008). 

Funnene er ikke entydige, selv om industrigrupper var positive til etableringen av ETS 

har  de  ikke  vært  tilsvarende  entusiastiske  for  EUs  unilaterale  målsetting. 

Miljøvernorganisasjoner  har  påpekt  nødvendigheten  av  at  EU tar  ansvar  og  setter 

EU – et klimalokomotiv?



4 Hvordan forklare styrkingen av ambisjonsnivå? 58

konkrete utslippsmål og har delvis vært fornøyde med EUs målsetting. Det som kan 

bidra  noe  til  forklaringen  er  at  industrien  ikke  har  vært  udelt  negative  til  en  mer 

ambisiøs klimapolitikk, i lys av de virkemidler som har blitt etablert, og da særlig med 

tanke på ETS.

4.2.4 Konklusjon

Hypotesen for EU-nivå var at styrkingen av EUs ambisjonsnivå i klimapolitikken er et  

resultat av innsats fra EUs institusjoner (EU-Kommisjonen og Europaparlamentet) og 

interessegrupper, som har presset på for en mer ambisiøs retning. Av de aktørene jeg 

har tatt  for meg i dette kapittelet om endringer på EU nivå er det kanskje først og 

fremst  Kommisjonen  som  har  befestet  sin  rolle  i  klimapolitikken.  Gjennom 

etableringen  av  ETS,  og  påfølgende  overvåking  og  godkjenning  av  NAP  har 

Kommisjonen i stor grad lagt til rette for en utvikling i ambisjonsnivået. Kommisjonen 

har kontinuerlig  presset på for framdrift i klimapolitikken. Kanskje ikke uten en viss 

egeninteresse. 

Europaparlamentet har fått en større andel av representanter fra høyresiden, men gikk 

likevel inn for en mer ambisiøs klimamålsetting enn Kommisjonen (30 % unliateralt 

kutt, 25 % fornybar mot 20 %). Som jeg påpekte tidligere kan det ha en sammenheng 

med en større enighet på tvers av partipolitiske grenser om behovet for å motvirke 

klimaendringene. Noen tendenser har det vært i det siste til at et flertall av MEPene i 

større grad spiller på lag med industri-interesser og da spesielt bilindustrien. I perioden 

fra 1997 til 2007 har det vært en betydelig økning i antall representanter i Parlamentet 

som  følge  av  utvidelsen  østover.  Selv  om  dette  til  en  viss  grad  har  endret 

sammensetningen i Parlamentet til fordel for en større høyre-sentrum koalisjon, har det 

tilsynelatende ikke ført til noe "gråere" Parlament. Det er imidlertid ennå for tidlig til å 

se de fulle effektene av utvidelsen, kanskje vil sammensetningen etter valget til neste 

år (2009) kunne gi en bedre pekepinn på dette. 

Ikke-statlige aktører har varierende effekt på utformingen, bilindustrien skiller seg ut 

som en sterk lobbyist og kan ha påvirket EU i retning "snillere" krav til industrien. Det 

er  imidlertid  vanskelig  å  komme  med  konkrete  bevis  som  underbygger  en  slik 
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antagelse.  Det  som  er  sikkert  er  at  industrien  i  mindre  grad  har  fungert  som 

bremseklosser på utviklingen, dette kan illustreres ved å se på prosessen med ETS. 

Miljøvernorganisasjoner har i mindre grad vært involvert direkte i denne prosessen.

Har  da  flernivåstyrings-perspektivet  noe  for  seg?  Det  bidrar  til  en  viss  grad  til  å 

forklare  min  problemstilling  gjennom  å  rette  fokus  på  aktører  utenom 

medlemslandene.  Det  er  vanskelig  å avskrive  Kommisjonen som kun en arena for 

forhandlinger  mellom  medlemslandene  i  utviklingen  av  EUs  klimapolitikk. 

Kommisjonen har tvert i mot vært svært aktiv i utforming og implementering av denne 

politikken. Samtidig vil mindre motstand fra industri-interesser og andre ikke-statlige 

aktører minske presset på Kommisjonen og EU i negativ retning. Likevel indikerer 

innføringen av ETS at det også har vært faktorer utenfor EU som har bidratt til en 

utvikling. Det er derfor også nødvendig å se på forklaringer på globalt nivå, noe som 

leder oss videre til neste kapittel. 

4.3 Globalt nivå – styrking av ambisjonsnivå, et resultat av det 

globale klimaregimet?

Det siste forklaringsperspektivet tar utgangspunkt i regimeteori og antar at styrkingen i 

ambisjonsnivå  kan  være  en  respons  på  ytre  faktorer.  EU  er  en  del  av  et  globalt 

klimaregime gjennom FNs Klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, og der er naturlig å 

anta  at  dette  vil  ha  hatt  en  effekt  på  EUs  klimapolitikk.  Som  tidligere  nevnt  i 

teorikapittelet28 er det to mulige forklaringer på en styrking i ambisjonsnivå: at det har 

vært en svak fremdrift globalt, noe som fører til at EU må trå til og lede an. Dette ble 

karakterisert som en "pull"-mekanisme, det er EU som må skape fremdrift gjennom sin 

målsetting og dra det globale klimasamarbeidet videre. Den andre muligheten er at det 

har  vært en sterk fremdrift globalt og EU derfor må følge opp29. Det er det globale 

klimaregimet  som presser  EU til  å  styrke  sitt  ambisjonsnivå,  gjennom en  "push"-

mekanisme.  I dette  kapittelet  tar  jeg  for  meg  Kyotoprotokollen  i  det  globale 

klimaregimet.  Protokollen  trådte  i  kraft  i  2005,  med andre  ord i  perioden mellom 
28 Kapittel 2.2.3

29 Utgangspunkt i veiledningssamtaler med Jørgen Wettestad høst 2008
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forrige  og  siste  målsetting.  Det  er  derfor  ikke  unaturlig  at  det  skulle  ha  en  viss 

innvirkning på klimapolitikken i EU.

4.3.1 Kyotoprotokollen

Kvotehandel  ble  redningen  for  Kyotoprotokollen.  USA  kunne  ikke  akseptere  et 

bindende tallfestet mål uten fleksibilitet, og EU kunne ikke akseptere en protokoll uten 

forpliktende tallfestede mål. Kompromissforslaget kom fra Storbritannia, og innebar at 

man  ikke  skulle  åpne  for  kvotehandel  før  man  hadde  fått  på  plass  et  passende 

regelverk og retningslinjer gjennom påfølgende forhandlinger (Skjærseth og Wettestad 

2008:108). 

EU hadde liten innvirkning på FNs Klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. Sistnevnte 

bar  preg  av  en  sterk  amerikansk  innflytelse.  Etter  at  USA  trakk  seg  fra 

Kyotoprotokollen i 2001, ble det viktig for EU å redde protokollen. EU sikret enighet i 

Marrakech samme år30 om implementeringsprosedyrene for protokollen, som var et 

viktig steg mot ratifisering (Oberthür og Kelly 2008:36). 

I  Skjærseth  og  Wettestad  (2008),  tar  de  for  seg  implementeringen  av  EUs 

kvotehandelsystem (ETS) og potensielle årsaker til at EU, som i utgangspunktet var 

imot bruken av slike fleksible mekanismer, faktisk ble først ut med å etablere et slikt 

system.  Noe  av  grunnen  tillegges  det  globale  klimaregimet  gjennom 

Kyotoprotokollen.  Tilrettelegging  gjennom  press,  muligheter og  læring.  Press, 

ettersom  ETS  ble  igangsatt  som  en  direkte  respons  til  målsettingen  om  8  % 

utslippskutt innen 2008-12.  EUs ambisjon om lederskap i den globale klimapolitikken 

og  Unionens  insistering  på  bindende  tallfestede  utslippskutt  under 

Kyotoforhandlingene, impliserer et særlig ansvar for å imøtekomme forpliktelsene i 

protokollen.  Kvotehandel  representerte  en  mulighet for  EU  til  å  gjennomføre 

målsettingen med lavere kostnad.  Læring gjennom at de internasjonale forpliktelsene 

ble  knyttet  til  kvotehandel  som USA arbeidet  aktivt  for.  USA hadde  erfaring  fra 

tilsvarende  kvotehandelsystem  for  svoveldioksid  (SO2)  og  nitrogenoksid  (Nox). 

Kyotoprotokollen gav EU særskilte  incentiver  for  å  etablere  et  kvotehandelsystem, 

30 Den såkalte Marrakech-avtalen eller Marrakech Accords

EU – et klimalokomotiv?



4 Hvordan forklare styrkingen av ambisjonsnivå? 61

ettersom det kunne bidra til å redusere kostnadene ved å oppfylle Kyotomålsettingen. ( 

Skjærseth og Wettestad 2008:110-111). 

Kort  tid  etter  Kyotoprotokollen  ble  både  ansatte  og  synspunkt  på  klimapolitiske 

virkemidler i DG Miljø skiftet ut. Økonomer som foretrakk økonomiske virkemidler 

kom inn, og overtalte Kommisjonær for miljø, Ritt Bjerregaard, til å støtte kvotehandel 

som et virkemiddel ( Skjærseth og Wettestad 2008:164). 

EUs beslutning i 2007 om å kutte sine utslipp av drivhusgasser med 20 % innen 2020 

bidro til at Unionen fungerte som en viktig drivkraft for å lansere forhandlingene på 

Bali  i  desember samme år om en global klimaavtale for tiden etter Kyotoperioden 

(2012), og  enighet mellom partene31 om nødvendigheten av en slik avtale (Oberthür 

og Kelly 2008:36). 

For  å  avdekke  hvorvidt  EUs  styrking  i  ambisjonsnivå  kan  forklares  ved  hjelp  av 

Kyotoprotokollen, må man ta utgangspunkt i et scenario hvor Kyotoprotokollen ikke 

eksisterer. Ville EU i like stor grad da ha gått inn for klimatiltak? Det er vanskelig å 

svare på, men med tanke på EUs motstand mot bruken av fleksible mekanismer og 

kvotehandel under forhandlingene i Kyoto er det tvilsomt at EU ville ha fått på plass 

ETS innen 2005. ETS utgjør, riktignok i tillegg til andre virkemidler, grunnlaget for 

EUs klimapolitikk. Det er mulig at EU før eller senere på egen hånd ville etablert et 

internt  kvotehandelsystem. Mange av medlemslandene var positive til  kvotehandel, 

men det ville nok ha tatt betydelig lengre tid. I tillegg ga Kyotoprotokollen og USAs 

tilbaketrekking EU en gyllen sjanse for å vise lederskap i global sammenheng. 

I  Miles  et  al.  skriver  Arild  Underdal:  Processes  of  regime  formation  and 

implementation can have significant impact even if they do not succeed in producing 

collective  decisions;  governments  as  well  as  societies  quite  often  make  unilateral  

adjustments  in  response  to  new  ideas  and  information  or  in  anticipation  of  new  

regulations  (Underdal  2002:456-457).   Med  andre  ord  så  kan  det  hevdes  at  de 

internasjonale  forhandlingene  hadde  en  normativ  innflytelse  på  EUs  standpunkt  i 

klimapolitikken. 

31 Partene under FNs Klimakonvensjon (UNFCCC).
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De  første  offisielle  dokumentene  som  kom  fra  Kommisjonen  i  årene  etter  1997 

fremhever  Kyotoprotokollen  som et  argument  for  at  EU må  få  på  plass  tiltak  og 

instrumenter, naturlig nok kanskje. Tanken om et internt kvotehandelsystem ble også 

lansert  i  etterkant  av  Kyoto  som  et  av  disse  virkemidlene.  I  forbindelse  med 

presentasjonen av den siste målsettingen har dokumentene i større grad fokusert på 

EUs rolle som leder i  det globale klimaregimet enn EUs forpliktelser i  henhold til 

Kyotoprotokollen32. 

Det  kan  virke  som Kyotoprotokollen  har  vært  avgjørende  for  å  få  på  plass  ulike 

instrumenter, som ETS, og har gitt incentiver til videre utvikling. I perioden mellom 

1997  og  2007-08  har  det  viktigste  i  denne  sammenheng  vært  2005  da 

Kyotoprotokollen trådte i kraft. Selv om deltakelse i det globale klimaregimet har fått 

EU igang, kan det virke som at det er opp til EU å holde det igang. Dermed kan det 

være en mulig antagelse at lite fremdrift i det globale klimaregimet indirekte kan være 

en årsak til at EU tar på seg en lederrolle og vedtar unilaterale kutt som den første 

parten i protokollen. 

4.3.2 Konklusjon

Hypotesen for globalt nivå var at styrking i ambisjonsnivå er et resultat av påvirkning 

utenfra,  som  en  respons  på  utviklingen  i  det  globale  klimaregimet  og  de  regler,  

normer og forventninger som finnes der. Det kan virke som at Kyotoprotokollen har 

hatt  en  viktig  innvirkning  på  utviklingen  av  EUs  klimapolitikk  og  etablering  av 

rammer. I protokollen forplikter EU seg til beviselig fremgang innen 2005. Således har 

det  globale  klimaregimet  fungert  som  en  "push"-mekanisme  på  EU,  og  EUs 

forpliktelser under Kyotoprotokollen ble ofte brukt som argument av Kommisjonen for 

å få til en utvikling i klimapolitikken. I perioden har Kyotomålsettingen vært brukt 

som en "brekkstang" for å få på plass de nødvendige klimapolitiske virkemidlene. Et 

av  de  viktigste  av  disse  er  ETS,  selv  om  Kyotoprotokollen  ikke  spesifikt  sier  at 

kvotehandel skal benyttes, åpnes det for at det kan være et alternativ for å gjennomføre 

målsettingen.  Gjennom ratifiseringen av Kyotoprotokollen og forpliktelser i et globalt 

32 Protokollen forplikter også, som tidligere nevnt, partene å jobbe for en avtale etter Kyotoperioden. 
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klimaregime har EU påtatt seg en lederrolle i det globale klimasamarbeidet. EU har til 

dels opptrådt som en leder i de globale klimaforhandlingene, som på Bali i desember 

2007. Klimamålsettingen som EU vedtok tidligere i 2007 skulle være et signal til de 

øvrige i-landene om at det var nødvendig med handling. Kyotoprotokollen har også 

vært gjenstand for kritikk for mangel på instrumenter og virkemidler for å sikre at 

partene til protokollen innfrir sine målsettinger. Dermed kan det virke som at EUs siste 

målsetting er et forsøk på å sikre fremdrift i det globale klimasamarbeidet, og at det 

istedet for en "push"-mekanisme nå er snakk om en "pull"-mekanisme. EU må trå til 

for  å  sikre  at  det  globale  klimasamarbeidet  fortsetter.  Disse  to  mekanismene  drar 

uansett i samme retning, mot en styrking av EUs ambisjonsnivå. 
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5 Konklusjon

Formålet med denne oppgaven har vært å avdekke hvorvidt det har vært en endring i 

EUs ambisjonsnivå i klimapolitikken, og hvilke faktorer som kan bidra til å forklare en 

eventuell endring. Grunnen til at dette er et interessant og viktig tema er blant annet 

den effekten klimaendringene kan få for den globale verden både på samfunn og miljø. 

EU er en av de største internasjonale aktørene og har spilt en viktig rolle i det globale 

klimaregimet. Derfor vil kursen EU legger seg på kunne ha avgjørende betydning for 

hva andre land velger å gjøre, og dermed de fremtidige utslippene av drivhusgasser. 

Grunnen til at oppgaven tar utgangspunkt i klimamålsettingene fra henholdsvis 1997 

og 2007 og sammenligner trekk ved disse, er at det er to viktige indikatorer på EUs 

ambisjonsnivå i klimapolitikken. I 1997 kom Kyotoprotokollen og er den første med 

juridisk  bindende  utslippsmål.  Målsettingen  fra  2007  utgjør  grunnlaget  for  EUs 

klimapolitikk etter Kyoto, 2012 og frem mot 2020. 

På bakgrunn av dette formulerte jeg to spørsmål:   I  hvilken grad gir det mening å  

vurdere EUs klimamålsetting fra 2007 som mer ambisiøs enn målsetningen fra 1997?  

Eller  kan  man  ved  nærmere  ettersyn  se  den  som  mindre  ambisiøs,  eller  som  en  

videreføring av samme ambisjonsnivå? 

Og: Hvordan  kan  man  forklare  utviklingen  i  ambisjonsnivå  ved  hjelp  av 

forklaringsfaktorer på nasjonalt nivå, EU nivå eller globalt nivå?

For å starte med det første først: har det vært en utvikling i EUs ambisjonsnivå? I 

kapittel 3 tok jeg for meg trekk ved de to målsettingene i tråd med tre dimensjoner: 

forpliktelse(bindingness), spesifisitet og ambisiøsitet. Disse tre dimensjonene utgjorde 

til  sammen graden av politisk styrke i  målsettingene. Det som er slående med den 

første  målsettingen  er  hvor  uforberedt  EU15  fremstod  i  operasjonalisering  av 

målsettingen.  De  hadde  ingen  konkrete  virkemidler  eller  instrumenter  umiddelbart 

tilgjengelig som kunne underbygge troverdigheten i målsettingen. 

Målsettingen  fra  2007  ble  fulgt  opp  av  en  klimapakke  som  inneholdt  konkrete 

virkemidler og instrumenter som skulle sikre at EU27 nådde målet. I tillegg hadde EU 
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fått på plass et kvotehandelsystem i perioden som dekker over 40 % av utslippene i 

EU. Målsettingen fra 2007 inkluderer også et mål om en økning av andelen fornybar 

energi  med  20  %  innen  2020.  Dette  krever  en  helhetlig  og  gjennomarbeidet 

klimapolitisk  strategi  fra  EU  og  øker  de  adferdsmessige  føringene  for 

medlemslandene. Den siste målsettingen kan med andre ord vurderes som en styrking 

av ambisjonsnivået i EUs klimapolitikk. 

Det andre spørsmålet oppgaven tar for seg er hvilke endringer som kan bidra til  å 

forklare denne styrkingen. I kapittel 4 tar jeg for meg mulige forklaringsfaktorer på tre 

nivåer: nasjonalt, EU-nivå og globalt. Disse tre forklaringsnivåene er knyttet til teorier 

som hver for seg legger vekt på betydningen aktørene på de ulike nivåene har. 

I det første underkapittelet tok jeg for meg nasjonalt nivå fra et ingovernmentalistisk 

perspektiv og undersøkte endringer over perioden i fire  utvalgte medlemsland.  Det 

som kom frem i  undersøkelsen  var  at  et  av  landene som tradisjonelt  har  sittet  på 

gjerdet  i  den  generelle  miljøpolitikken  i  EU,  Storbritannia,  har  blitt  en  mer  aktiv 

pådriver  i  klimapolitikken  mot  en  mer  ambisiøs  politikk.  Tyskland  derimot,  som 

tradisjonelt  har  vært  en  pådriver  i  miljøpolitikken  har  i  perioden  inntatt  en  mer 

avventende holdning. Ett av landene i den tidligere lavinntektsgruppen, Spania, har 

hatt en vesentlig økning i sine utslipp og er ett av de landene som ikke synes å kunne 

nå sine Kyotoforpliktelser. Landet har imidlertid gått gjennom endringer på sentralt 

nivå med en ny sosialistregjering i 2004 som har vært mye mer velvillig til å følge opp 

EUs klimapolitikk enn hva som var tilfellet før. Spania har dermed vist en annen og 

forbedret side av seg selv i klimapolitikken. Det siste medlemslandet jeg tok for meg 

var et av de nye landene som ble med i EU i 2004, Polen. Det har vært knyttet mange 

bange anelser til Polens rolle i EUs klimapolitikk, og så langt ser det ut som om de 

dystre spådommene slår til. Det hersket stor spenning rundt det siste forhandlingsmøtet 

i EU Rådet i oktober dette år hvor blant annet klimapakken skulle diskuteres. Polen og 

andre land, blant annet Italia, truet med å legge ned veto mot klimapakken av hensyn 

til  landenes  økonomi  og  industri.  Imidlertid  lyktes  det  franske  Formannskapet  i  å 

bevare flertall for klimapakken mot at de skal undersøke hva som kan gjøres for å 

sikre økonomien til de utsatte landene. 
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Det intergovernmentalistiske perspektivet byr på motstridende funn, på den ene siden 

har land som tidligere har sittet på gjerdet eller fungert som bremseklosser snudd, men 

på den andre har land som tradisjonelt har vært pådrivere vært litt mer tilbakeholdne. I 

tillegg har de nye landene, her representert ved Polen, til en grad innfridd de negative 

forventningene en hadde i forkant av utvidelsen. Som jeg presiserer avslutningsvis i 

kapittel  4.1  har  jeg  ikke  sett  på  alle  medlemslandene,  ei  heller  har  jeg  undersøkt 

dynamikken i Rådet. Det har i perioden skjedd endringer på nasjonalt nivå, blant de 

landene jeg har undersøkt, som både taler for og i mot et styrket ambisjonsnivå. 

I det andre underkapittelet tar jeg for meg mulige forklaringsfaktorer på EU-nivå ut fra 

et flernivåstyringsperspektiv, eller multi-level governance og ser på EU Kommisjonen, 

EU Parlamentet  og  industri-  og  miljøinteressers  mulige  påvirkning  på  utviklingen. 

Gjennom prosessen med etablering og implementering av ETS ble det tydelig at det 

ikke  bare  er  medlemslandene  som  utgjør  sentrale  aktører  i  utformingen  av 

klimapolitikk.  EU  Kommisjonen  har  fungert  som  en  pådriver  for  innføringen  av 

kvotehandel  i  EU,  og  er  også  ansvarlig  for  godkjenningen  av  medlemslandenes 

nasjonale  allokeringsplaner  (NAP).  I  tillegg  legger  Kommisjonen  frem  forslag  til 

strategi  for  å  nå  målene  man  har  satt  seg,  og  de  siste  årene  har  dette  inkludert 

konsekvensanalyser. 

Europaparlamentet har tradisjonelt vært regnet for å være grønnere enn de nasjonale 

parlamentene. I løpet av perioden har Parlamentet fått flere nye medlemmer som følge 

av  utvidelsen  i  2004.  Det  kan  basert  på  undersøkelser  virke  som det  har  vært  en 

vridning mot en sterkere sentrum-høyre koalisjon i de siste par årene. I den foregående 

perioden var venstre og høyresiden relativt balansert mot hverandre. Denne vridningen 

virker imidlertid ikke å ha hatt noen nevneverdig innflytelse på EPs klimaprofil. Det 

man kan spore i perioden er en større aksept av markedsmekanismer i klimapolitikken, 

som etableringen av ETS og bruken av de fleksible mekanismene. EP har stilt  seg 

positivt  overfor de klimamålene som Kommisjonen har presentert,  og har i  enkelte 

tilfeller  også  kritisert  Kommisjonen  for  å  være  for  lite ambisiøs.  Tiltak  overfor 

bilindustrien har imidlertid ikke fått en udelt positiv mottakelse, men det er heller ikke 

noe som er av nyere dato. 
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Industriinteresser har vært mer positive til EUs økte satsing på markedsmekanismer i 

perioden enn hva de var til forslaget om CO2 skatt før forrige målsetting. Således har 

industrien i  mindre grad enn tidligere vært en bremsekloss.  Miljøverninteresser har 

ikke vært uforbeholdent positive til EUs innsats i klimapolitikken, og fungerer som et 

talerør  for  en  stadig  mer  ambisiøs  klimapolitikk  hos  alle  partene  i  det  globale 

klimaregimet. Innflytelsen interessegrupper har hatt på utviklingen i ambisjonsnivået 

kan  synes  å  være  noe  begrenset.  EU  vedtok  et  unilateralt  utslippsmål  som 

industriinteressene advarte mot, samtidig får de kritikk fra miljøinteresser for ikke å 

være ambisiøse nok. 

På globalt nivå tok jeg for meg Kyotoprotokollen. De juridisk bindende forpliktelsene 

i protokollen kan ha fungert som en pådriver for en styrking i ambisjonsnivå. I følge 

protokollen skulle partene vise til betydelig fremgang innen 2005, dette var det samme 

året  som  EU  lanserte  sitt  kvotehandelsystem.  Da  USA  trakk  seg  fra  det  globale 

klimasamarbeidet i 2001 oppstod det et ledervakuum og en mulighet for EU å fylle 

dette vakuumet. Dette er en oppgave som EU synes å ta alvorlig, og har nok bidratt til 

at  EU har  gått  offensivt  ut  i  de  globale  klimaforhandlingene,  og utviser  lederskap 

gjennom å være de første til å vedta et unilateralt mål. 

De tre teoretiske perspektivene bidrar med ulike forklaringsfaktorer for styrkingen i 

EUs  ambisjonsnivå.  Det  er  vanskelig  å  kunne  si  noe  konkret  om  selve 

forklaringskraften til  de tre,  men det  kan virke som at  de,  i  denne sammenhengen 

komplementerer hverandre og bidrar til å gi et bedre inntrykk av helheten enn dersom 

man skulle sett på små utsnitt av denne. I følge King burde det i større grad gis høyere 

prioritet i politisk analyse til å identifisere de relevante variablene, deres relasjoner til 

hverandre og  hvordan  de bidrar til forklaring heller enn å begi seg ut i kappløp om 

hvilke som bidrar mest til å forklare (King et al. 1994). En relevant variabel som jeg 

ikke har sett på i min oppgave kunne vært forhandlingsmønsteret i EU, mellom de 

ulike aktørene. Det kunne kanskje komplementert det eksisterende rammeverket, ved å 

fange  opp  endringer  i  dynamikken  aktørene  imellom.  Det  har  skjedd  og  skjer 

endringer på EU nivå i måten politikken utformes på, for eksempel har Kommisjonen i 

større grad begynt å benytte seg av nettverk i utformingen av politikk. Dette kan bidra 
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til å endre rollene til de involverte og hvilken innflytelse de har i utformingsprosessen. 

Oppgaven min  kunne  kanskje  vært  tjent  med å   ha  vært  strammet  mer  inn  på  et 

bestemt område, og kanskje i større grad bidratt til en økt forståelse av temaet. Når det 

er sagt, kan kanskje en slik i utgangspunkt vid oppgave danne et utgangspunkt for en 

strammere problemstilling for et mer dyptgående studie senere. 
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