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Sammanfattning

För sju år sedan kom den europeiska fordonsindustrin och EU överens om att de
genomsnitt-liga utsläppen av koldioxid från nya bilar inte ska överstiga 140 gram
per km år 2008. Det motsvarar en minskning med 25 procent från 1995 års nivå.
År 2003 hade industrin med fem år kvar till 2008 klarat knappt hälften av sitt
åtagande. Per Kågeson gör i en rapport för Gröna Bilister och European
Federation for Transport and Environment (T&E) bedömningen att bilindustrin i
bästa fall klarar 75 till 80 procent av sitt åtagande.

För att infria sitt åtagande skulle fordonsindustrin behöva reducera utsläppen med
i genom-snitt 3 procent under de återstående åren. Det innebär att framstegstakten
i det närmaste måste fördubblas jämfört med trenden under de senaste åren.

Fordonsindustrins bekymmer är inte av teknisk art. Företagen klarar utan
svårighet att tillver-ka bilar som är tillräckligt bränslesnåla. Problemet är i stället
att kunderna fortsätter att priori-tera prestanda framför miljö. Om 2003 års
marknad hade nöjt sig med 1995 års prestanda och genomsnittliga fordonsstorlek
skulle tillverkarna ha varit på god väg att klara målet.

Enligt Kågesons analys har ingen enskild tillverkare råd att gå mot strömmen och
t.ex. avstå från ökad prestanda eller från att marknadsföra stadsjeepar. Så länge
det inte finns någon me-kanism som påverkar kundernas preferenser kommer det
att finnas en klyfta mellan vad som är tekniskt möjligt och vad som går att sälja.
Fordonsindustrin kan av egen kraft bara utnyttja en del av den tillgängliga
tekniska potentialen.
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Ett ytterligare problem med den nuvarande frivilliglinjen är att det inte finns
någon metod för att komma tillrätta med ”free riders”, dvs tillverkare som inte gör
sitt bästa för att bidra till målet. De tillverkare som gör mer än övriga får inte
heller någon belöning inom det nuvaran-de systemet.

Kågesons slutsats är att fordonsindustrin behöver politikernas hjälp för att kunna
utnyttja hela potentialen för snålare fordon. Han redovisar två alternativa
styrmedel, en hög försäljnings-skatt, som är differentierad för bilarnas utsläpp av
koldioxid, och ett system för handel med utsläppsrätter där politikerna sätter ett
tak för hur mycket nya bilar i genomsnitt får släppa ut.

För närvarande har bara ett fåtal medlemsländer en försäljningskatt som är
tillräckligt hög för att kunna påverka nybilsköparnas preferenser. Bland dem finns
inga av de stora medlemslän-derna. För att bli ett väl fungerande styrmedel skulle
försäljningskatt behöva införas genom ett gemensamt beslut och vara ungefär lika
hög i alla medlemsländer. Ett problem i detta sammanhang är att beslut om skatter
kräver ett enhälligt beslut i ministerrådet. Sannolikheten är liten att ett sådant
beslut ska kunna tas eftersom flera medlemsländer av princip motsätter sig
gemensamma beslut om skatter.

Ett beslut om gemensam handel med utsläppsrätter kan däremot tas med
kvalificerad majori-tet. En annan fördel är att handeln inte medför att
genomsnittsbilen blir dyrare, något som skulle bromsa förnyelsen av bilparken. I
ett fall med utsläppshandel skulle ministerrådet sätta ett tak för hur mycket nya
bilar ett visst år i genomsnitt får släppa ut per km när de körs enligt EU:s
testcykel. Taket kan sedan sänkas år från år i takt med den tekniska utvecklingen.

Tillverkare som säljer bilar med utsläpp över taket får köpa utsläppsrätter som
frigörs när and-ra tillverkare säljer bilar med utsläpp under taket. Om taket är 155
g/km ett visst år och den aktuella bilen släpper ut 170 g måste generalagenten
således införskaffa 15 rättigheter (à 1g/km) för att tillåtas registrera bilen.
Kalifornien beslöt förra året att införa ett system med utsläppshandel för nya bilar,
men beslutet har överklagats av den amerikanska fordonsindustrin.

Kågeson gör bedömningen att införande av tak för de genomsnittliga
koldioxidutsläppen från nya personbilar bör göra det möjligt att nå ministerrådets
och Europaparlamentets mål om högst 120 g/km år 2012 och att ytterligare
minskningar är möjliga därefter. År 2003 släppte nya bilar inom EU-15 i
genomsnitt ut 164 g per km (i Sverige 198 g).
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Det finns många sätt för tillverkarna och dess kunder att anpassa utbud och
efterfrågan till koldioxidtaket. Tillverkarna kan bl.a. satsa på hybridlösningar,
effektivare motorer, reducerad motoreffekt och lättare bilar. Köparna kan avstå
från ökad prestanda, fyrhjulsdrift och auto-matisk växellåda samt välja bland de
bilar i den önskade storleksklassen som har låga utsläpp per km. Därtill har många
kunder möjlighet att överväga en bil i en mindre storleksklass. Fle-ra av de
tänkbara anpassningsåtgärderna leder till sjunkande bilkostnad. Den som väljer en
bil med koldioxidutsläpp under taket kommer att gynnas av fallande priser, när
tillverkarna får möjlighet att sälja överskottsrättigheterna på utsläppsmarknaden.

Per Kågesons hela rapport (jan 2005, 42 sidor, på engelska), kan laddas ner här
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