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MILJØKONSEKVENSER AV EFs INDRE MARKED*

Ikke minst på miljøområdet, har Erasmus Montanus-logikken fått en 
framtredende rolle i argumentasjonen til halstarrige tilhengere av norsk 
EF-medlemskap. Miljøproblemene krever overnasjonale løsninger. EF er 
ovemasjonalt. Ergo vil EF løse miljøproblemene. Bildet av EF som miljøhel- 
gen har fått nytt innhold etter Maastricht. Nå er bærekraftig utvikling visstnok 
blitt formålet med samarbeidet i Europa. Det markedsliberalistiske Europa er 
altså blitt en ovemasjonal organisasjon som skal redde miljøet. Tilhengerne 
har riktignok problemer med å overbevise folk om både sitt eget og EFs 
engasjement for miljøvern, selv om de gjør en hederlig innsats. Men er det 
rimelig grunnlag til å gjøre seg store forhåpninger til utviklinga i unionen?

Tilhengernes troverdighetsproblemer skal få ligge. Viktigere er det å se 
nærmere på sannsynlige konsekvenser av etableringa av det indre markedet.

GRYENDE MILJØENGASJEMENT I BRUSSEL?

Miljøvern har ikke vært en prioritert oppgave for EF. I Romatraktaten av 25. 
mars 1957 nevnes ikke ordet i det hele tatt. Både den berømte Hvitboka, som 
definerer strategien for å gjennomføre det indre markedet, og Ceccini-rappor- 
ten som forteller om alle fordelene, mangler helt og holdent en analyse av 
miljøvirkninger eller forslag til miljøtiltak. Det viser med all tydelighet at det 
ikke var miljøvern som sto høyest på dagsorden fram til midten av 80-tallet, 
til tross for at det ble utarbeidet handlingsprogrammer med fine ord og 
uforpliktende formuleringer i ‘73, ‘77, ‘82 og ‘87.1

Miljøvern på dagsorden i Brussel

Under andre omstendigheter kunne et par hendelser fram mot slutten av 80- 
tallet ha gitt håp om bedre utsikter for miljøet. Gjennom Enhetsakten som ble 
underskrevet i februar 1986, kom endelig miljøvern inn i de dokumentene som 
danner grunnlaget for EF-samarbeidet. Det skulle likevel gå mye over to år 
før EFs miljøvernministre fant det påkrevet å utrede sannsynlige virkninger 
av det indre markedet for miljøet. I 1988 oppnevnte Kommisjonen ei 
ekspertgruppe som skulle avgi rapport om det indre markeds miljødimensjon. 
Utredeninga ble lagt fram i november 1989, og var langt fra hyggelig lesning
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for Kommisjonen. Konklusjonen er enkelt og greit at hvis det ikke treffes 
dyptgripende tiltak for å motvirke de uheldige virkningene, vil det indre 
markedet medføre ei enorm ekstra belastning på et allerede hardt presset miljø. 
Tatt i betraktning den store innsatsen som var gjort for å markedsføre de fire 
frihetene, for eksempel gjennom Ceccini-rapporten som ble oversatt til flere 
språk, er det forståelig at Kommisjonen helst ikke ville at denne analysen av 
mulige negative konsekvenser skulle bli kjent i en videre krets, og at den tok 
seg bryet med å prøve å hindre det. Imidlertid gjorde lekkasjer hemmelighets
kremmeriet så belastende etterhvert, at rapporten måtte frigis, og fra september 
1990 ble den offentlig tilgjengelig.2

EFs demokratiske alibi, Parlamentet, greide etter noen års tautrekking med 
Kommisjonen, å få gjennomslag for at det skulle opprettes et miljøagentur. 
Vedtaket i Ministerrådet 12. september 1990, gjør imidlertig det hele til en 
parodisk figur. Det skal bare samle inn data fra medlemslandene, og skal altså 
ikke ha kontrollmyndighet. Og ikke nok med det. Miljødataene skal 
Kommisjonen kunne hemmeligholde, slik de ikke greide med ekspertrapporten 
om miljødimensjonen.3 Da gjør det jo heller ikke så mye at agenturet ikke har 
kommet lengre enn til papirstadiet. En har nemlig ikke kommet til enighet om 
hvor det skal plasseres.4

Toppmøtet i Dublin i 1990 ba Kommisjonen utarbeide forslag til 
økonomiske virkemidler i miljøpolitikken. Det mest interessante resultatet av 
arbeidet, er forslagene til energiavgifter og ikke minst avgifter knyttet til 
utslipp av karbondioksid og andre gasser. Innstillinga fra Kommisjonen 
inneholdt fritak for energiintensive og konkurranseutsatte næringer, og 
avgiftene fram mot år 2000 ble foreslått satt «tildels betydelig lavere enn de 
C02-avgiftene Norge innførte i 1991».5 Likevel ble dette for sterk kost for en 
del land, og Kommisjonen måtte derfor arbeide videre med saken. Det kan vise 
seg vanskelig å komme fram til virkningsfulle avgifter som også blir godtatt. 
Artikkel 99 i Enhetsakten krever nemlig enstemmighet i spørsmål angående 
harmonisering av avgifter.6 Da blir det vanskelig å få høyere minimumsavgifter 
enn det det mest bakstreverske landet vil gå med på.

Maastricht - et skritt fram?

Maastricht ga det hittil sterkeste verbale uttrykk for det voksende behovet for 
å gi inntrykk av miljøengasjement i Brussel. Ordet «bærekraftig» kom med 
i målformuleringa i Maastricht-traktaten. Men det er ikke begrepet bærekraftig 
utvikling som er tatt inn, slik tilhengerne prøver å overbevise folk om. 
Formuleringa er nemlig slik: «Fellesskapet har til oppgave, ..., å fremme en 
..., bærekraftig og ikke-inflatorisk vekst som tar hensyn til miljøet,...».7 
Forskjellen mellom bærekraftig utvikling og bærekraftig vekst, skal tas opp
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seinere. Foreløpig er det nok å slå fast at det ikke trenger å ha samme innhold. 
Til tross for den nye formuleringa, ble ikke toppmøtet noe gjennombrudd for 
miljøverntanken denne gangen heller. Fremdeles kreves det enstemmighet for 
å kunne bringe inn miljøpolitikk på fellesskapsnivå. Slik kan ethvert land, ved 
å påberope seg «nærhetsprinsippet»8, hindre at «Fellesskapet» tar ansvar for 
nye områder innenfor miljøpolitikken.9

Når det gjelder bruk av overnasjonalitet i miljøvernspørsmål, kan en 
argumentere for at Maastricht representerte et tilbakeskritt, til tross for at det 
i det nye miljøavsnittet er innført avgjørelser med kvalifisert flertall der det 
før var nødvendig med enstemmighet. Det skyldes i hovedsak to forhold. For 
det første var flertallsavgjørelser allerede praksis etter en domsavgjørelse i EF- 
domstolen. For det andre inneholder den nye traktaten nye begrensninger på 
miljøområdet.

I den såkalte Titandioksid-dommen av juni 1991 slo EF-domstolen fast at 
direktiver som både har betydning på miljøområdet og for det indre markedet, 
skal følge beslutningsprosedyren til indremarkedsaker. De fleste bestemmelser 
på miljøområdet vil påvirke konkurranseforholdene, og er derfor indremarked
saker. Det vil si at de fleste viktige direktiver på miljøområdet, ville måtte 
behandles under traktatens artikkel 100a, som krever bare kvalifisert flertall. 
Slik sett inneholder Maastricht-traktaten først og fremst ei stadfesting av 
gjeldende rett.10

Tilbakeskrittet består i at flere viktige områder eksplisitt unntas fra 
flertallsvedtak. Det gjelder valg av energikilder, utnyttelse av vannressurser, 
by- og regionplanlegging og tiltak av «primært fiskal natur».11 På disse 
områdene kunne en muligens greid å få til avgjørelser med kvalifisert flertall. 
De nye formuleringene om miljøpolitikken under artikkel 130 inneholder også 
noe helt nytt. Ved innføring av tiltak som er spesielt dyre for det offentlige 
kan de enkelte landene få dispensasjon, eller økonomisk støtte fra det nye 
«samhørighetsfondet».12 Krav om økte overføringer til det fattige sør i EF, vil 
nok legge en demper på de rikere landenes allerede labre iver etter å 
gjennomføre vidtgående miljøtiltak i hele EF-området. Det blir derfor mer 
sannsynlig at en vil se ei ulik utviklingshastighet i de ulike regionene.13

Maastricht innebar dermed bare ei tilsynelatende innføring av flertallsav
gjørelser i miljøsaker, samtidig som en på flere viktige områder fjernet 
muligheten for flertallsavgjørelser. Slik sett kan det jo være like bra om 
traktaten ikke blir ratifisert, også sett fra et miljøstandpunkt.

Miljøalarm for Fellesskapet

Denne gjennomgangen av noen av de viktigste enkelthendelsene av betydning 
for EFs miljøpolitikk, viser at etdialvt år før det indre marked skal være i full
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funksjon, har ikke EF utviklet et rettslig grunnlag, effektive økonomiske 
virkemidler eller institusjoner, som er egna til å demme opp for de negative 
virkningene av den økonomiske dereguleringa og integrasjonen. Det finnes 
riktignok en rekke retningslinjer som anviser målene for de enkelte landenes 
politikk på en del områder. De er bare, ikke omfattende, detaljerte eller 
ambisiøse nok, på de områdene som virkelig betyr noe. Det vil komme klart 
fram i det følgende, der miljøkonsekvensene av det indre marked tas opp til 
diskusjon.

Det indre markedet skal gi økonomisk vekst ved å gjøre det enklere å drive 
handel, flytte kapital og arbeidskraft og slå sammen foretak over grensene. 
Strategien går ut på å Qeme hindringene for handel og kapitalbevegelser. Det 
vil si at tollmurer, grensekontroller og ulikheter i krav til produkter skal bort. 
Disse tiltakene vil muligens gi en vekstimpuls på kort sikt. På litt lengre sikt 
vil reduserte kostnader føre til strukturelle endringer i produksjonen. Det vil 
bli mulig å utnytte stordriftsfordeler. Dermed skal produksjonen bli mer 
effektiv, og økonomien vokse. Det høres jo fmt ut. Men bivirkningene gir 
grunn til å slå alarm.

Det bildet av utviklinga i forurensninger som tegnes av ekspertgruppa14 
og fargelegges i et grundig spesialnummer av Der Spiegel15, har et uvirkelig 
skinn over seg. Det kan da ikke være mulig å sette i gang et eksperiment som 
vil gi en eksplosjon i transportbehovet, som vil tvinge miljøskadelige produkter 
inn der de til nå har vært forbudt, som vil hindre effektiv kontroll med 
giftturismen, som vil øke utslippene av svoveldioksid og nitrogenoksider i 
regioner der skogen allerede dør, og som vil føre til større vekst i utslippene 
av drivhusgassen karbondioksid enn noen gang. Det kan da ikke være mulig 
å aksellerere i gal retning, nå når alvoret begynner å gå opp for folk, og 
miljøvern samler bred støtte. Men bildet er virkelig nok. Og det står dårlig til 
med tiltak som kunne bidratt til å dempe denne utviklinga. I det følgende skal 
enkelte deler av dette dystre bildet beskrives.

TRANSPORTEKSPLOSJONEN

Transportsektoren står for rundt halvparten av utslippene av nitrogenoksider, 
40 % av hydrokarboner (utenom metan) og 20 % av karbondioksid i EF.16 Til 
tross for teknologiske framskritt som gir lavere drivstofforbruk og lavere 
utslipp fra biler, fly og skip, forventes utslippene fra sektoren å øke i tida 
framover. Det indre markedet vil forsterke den tendensen.

Eksportgruppen oppnevnt av EF-kommisjonen anslår at de transportrela- 
terte utslippene av drivhusgassen kulldioksid vil øke med 37 % fra 1988 til 
år 2010 (økning i totalutslippene: 45 %). I den samme perioden regner de med 
at de transportrelaterte utslippene av nitrogenoksider vil øke med 10 % (økning
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av totalutslippene: 12 %), mens de transportrelaterte utslippene av skogdrepe- 
ren svoveldioksid vil øke med 43 % (økning av totalutslippene: minst 8 %).17

Godstransport i det nye Europa

«Rimelig transport fremmer en omstrukturering og sentralisering innen 
næringslivet som skaper et enda større transportbehov. Bedriftene blir slått 
sammen og produksjonen sentralisert. Mye av utviklingen er basert på «just 
in time» transport, og prognosene antyder at transportbehovet i EF vil bli 
fordoblet innen år 2000.»18 Slik oppsummeres utviklinga i lastebiltransporten 
i en lederatrikkel i bladet Samferdsel. Det kan være vel verdt å se nærmere 
på hva som ligger bak.

En betydelig del av den økonomiske gevinsten ved etableringa av det indre 
markedet, skal komme som resultat av at bedriftene i større grad vil kunne 
utnytte stordriftsfordeler. Å produsere hvert produkt i større serier skal gi 
lavere kostnader per enhet. Det forutsetter at produksjonen sentraliseres til 
færre fabrikker. Sentralisering fører til økt transportbehov for en rekke 
produkter. Samtidig går utviklinga innen produksjonsteknologi i retning av 
såkalt «just in time» produksjon. Det går i korthet ut på å redusere alle 
lagerbeholdninger til et absolutt minimum. Helst skal en ikke ha mere 
materialer tilgjengelig enn det en til enhver tid trenger. I mange tilfeller 
innebærer det at fabrikkene må få levert råmaterialer og halvfabrikata mye 
oftere enn før. En kan med rette frykte at utviklinga går i retning av å flytte 
lagerbeholdningene fra fabrikkene og over på veiene. Det er ikke rart 
ekspertene ser for seg et eksploderende transportbehov, og mener dette alene 
kan øke transportarbeidet med 15 til 30 prosent.19

Strukturendringene kommer ikke av seg selv. De kommer fordi det blir 
billigere å transportere godset, og fordi produktkravene harmoniseres. Hvordan 
produktkravene harmoniseres skal vi se nærmere på seinere. Godstransporten 
blir billigere fordi grensene fjernes. Fordi en slipper venting ved grenseover
ganger, og fordi en slipper en del papirarbeid. En håper å spare rundt 9 
milliarder ECU (ca. 70 mrd. kr.) årlig på å fjerne grensekontroller.20 En stor 
del av de fordelene det indre markedet er blitt hyllet for, skyldes altså at 
godstransport blir billigere, og at bedriftene utnytter fordelene ved at 
transportkostnadene minker. Det betyr mer transportarbeid, og en industri
struktur som er tilpasset den nye situasjonen.

Men det indre markedet vil ikke bare øke transportbehovet, det vil også 
føre til vridninger mellom de ulike transportmidlene. Dessverre blir miljøet 
taperen også i denne sammenhengen. Jernbanen er, selv når den drives av 
elektrisitet fra varmekraftverk, betydelig mindre miljøskadelig enn veitrans
port.21 1 1965 hadde den en andel på rundt en tredjedel av godstransporten. Nå
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er andelen sunket ned til rundt en sjettedel og utviklinga fortsetter.22 
Liberaliseringa med harmonisering av krav til transportørene og ubegrenset 
kabotasje23, fører til at veitransporten vinner i forhold til jernbanen.24 For mens 
en har kommet langt i arbeidet med å gjøre forholdene bedre for grenseover
skridende lastebiltransport, har en ikke vært like entusiastisk på vegne av 
jernbanen. Det er et vell av ulike tekniske standarder innenfor jernbanesektor
en, fra ulike sikkerhetsbestemmelser til ulik lysromprofil i tuneller og til og 
med ulike sporvidder.25

Heller ikke når det gjelder utbygging av infrastruktur satses det på 
miljøvennlig transport. Riktignok har Kommisjonen latt utarbeide et forslag 
til utbygging av et høyhastighetsnett for jernbanen fram mot år 2010. Forslaget 
har en prislapp på omtrent 100 milliarder ECU.26 Det er under halvparten av 
hva ett land, Tyskland, bruker på veier i løpet av en treårsperiode.27 Samtidig 
er det tatt initiativ til ei storstilt utbygging av motorveier for å gi plass til den 
forventa økninga i veitransport både fra Kommisjonens side og fra de enkelte 
medlemslandene. Frankrike har for eksempel antatt en plan om å utvide 
motorveinettet sitt med 50 %.28

Høyt beskyttelsesnivå for utslipp fra personbiler?

I Enhetsaktens artikkel 100a slås det fast at: «Kommisjonens forslag innenfor 
helse, sikkehet, miljøvern og forbrukervern skal bygge på et høyt beskyttelses
nivå.»29 Hva det i praksis innebærer ble nokså tydelig demonstrert da EF 
behandlet utslippskrav for biler.

9. juni 1989 vedtok miljøvemmininstrene i EF et direktiv som setter 
grenser for utslipp fra små biler. I direktivet som ble utarbeidet i samarbeid 
med den europeiske billobbyen (der Fiat og Renault er spesielt aktive) er 
grenseverdien for hydrokarboner og nitrogenoksider satt til 5 gram ved en 
nærmere angitt testprosedyre. For å vise hvor lite ambisiøst dette er, kan en 
sammenlikne med de reglene USA har hatt i mange år. I USA er det satt krav 
til hver enkelt av gassene og ikke kun for begge gassene til sammen. Mens 
EFs testprosedyre gjør det enkelt for bilfabrikantene, ved at en ikke tester fra 
start, og bare i moderate hastigheter, tester en i USA fra motoren startes, på 
ei mye lengre strekning og i varierende hastigheter. Det tyske miljøvernde
partementet har kommet fram til at de amerikanske reglene tilsvarer utslipp 
på bare 3 gram etter EFs testprosedyre. EFs lave ambisjonsnivå innebærer at 
de fleste små biler ikke vil trenge regulert, treveis katalysator for å tilfredsstille 
kravene. 80 % av småbilene kan klare seg godt uten den teknologien USAs 
og Japans regler gjør obligatorisk. EFs regler for 1992 og utover tillater altså 
vesentlig høyere utslipp enn det USA har hatt siden begynnelsen av åttitallet.30
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Det vedtatte direktivet kan ikke sies å bygge på et høyt beskyttelsesnivå, men 
Kommisjonens opprinnelige forslag var enda verre. I det første forslaget var 
grenseverdien satt til 8 gram31, 60 % over det endelige resultatet som igjen er 
vesentlig dårligere enn reglene i USA og Japan. Formuleringene om høyt 
ambisjonsnivå i Enhetsakten, er ikke mye verdt.

Denne saken tyder også på at Parlamentet har større vilje til å gjøre noe 
med miljøproblemene enn Kommisjonen og Rådet. I sin første høring gikk 
Parlamentet inn for å sette grenseverdien til 5 gram32, og selv om Rådet var 
noe motvillig til det forslaget, fant Kommisjonen det riktig å endre sitt forslag. 
På det grunnlaget mener man i NHOs utredning om EF og miljøet, at «sterk 
vilje til miljøinnsats i Parlamentet betyr aksellerasjon i EFs miljøvernarbeid».33 
Men som vi har sett, vil ikke en gang Parlamentet stille tilsvarende krav til 
sin bilindustri som de viktigste konkurrentlandene gjør. Også blant de 
folkevalgte er det industrilobbyen som legger premissene.

FØRE-VAR-PRINSIPPET SATT PÅ HODET

Harmonisering av krav til ulike produkter står sentralt i arbeidet med det indre 
markedet. Det er ei forusetning for utnyttelse av stordriftsfordeler og økt 
handel. En regner med en årlig gevinst på 4,8 milliarder ECU når harmoniser
inga er gjennomført.34 Mulige ulemper ved gjennomføringa av denne strategien 
har en ikke tatt hensyn til i regnestykket.

Miljøbevegelsen har lenge vært opptatt av at når det er tvil om hvorvidt 
et produkt (eller en aktivitet) er miljøskadelig, så skal en føre en politikk som 
om en var sikker på at det (den) er miljøskadelig. Denne holdninga kalles 
gjeme føre-var-prinsippet. Dette prinsippet slås også fast i artikkel 130r i 
Maastricht-traktaten35.1 følge Enhetsakten og det fjerde handlingsprogrammet 
for miljøvern skal en sikre seg at det ikke oppstår irreversible miljøskader.36 
Føre-var-prinsippet har altså vært en del av EFs offisielle miljøpolitikk i flere 
år.37 Men som det framgår under, er det slett ikke det prinsippet som følges 
i praksis.

Prinsipper for harmonisering av produktkrav

EFs politikk på dette området bygger på tre hovedprinsipper: Gjensidig 
godkjenning, gjensidig varsling og rammebestemmelser. Før prøvde man seg 
med detaljerte forskrifter for de ulike produktene, men det viste seg svært 
vanskelig. Det kunne ta over ti år fra en startet til en ble enig om produkt
kravene. Derfor gikk en i mellomtida over til de nevnte prinsippene, som i 
hvert fall ser ut til å ha hjulpet betraktelig på hastigheten i arbeidet. Dessverre
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innebærer de også at EF-landene i stor grad samler seg på en minste 
fellesnevner når det gjelder miljøkravene.

Som kjent innebærer prinsippet om gjensidig godkjenning at hvis et 
produkt er godkjent i ett land, er det automatisk tillatt i alle andre EF- og 
EØS-land. Det enkelte land kan i prinsippet hindre import på grunnlag av 
uheldige helse- eller miljøvirkninger, men er da avhengig av at EF-domstolen 
gir medhold i en eventuell sak. Til nå har det vist seg at Domstolen er lite 
innstillt på at slike forhold skal hindre den frie handelen.38 Dersom en skulle 
følge føre-var-prinsippet i en sak der et land har forbudt import av et bestemt 
produkt, ville produsenten av produktet måtte bevise at produktet er ufarlig. 
Nå er det omvendt. For å hindre import må en bevise at det er gjort ut fra 
hensyn til helse eller miljø. Etter Maastricht må det enkelte land bevise at 
miljøbegrunnelsen er reell innen tre måneder, mens en før i praksis hadde tre 
til fire år på seg.39

Prinsippet om gjensidig varsling betyr at det enkelte medlemsland må 
varsle Kommisjonen om nye forskrifter før de trer i kraft. Kommisjonen 
vurderer forskriftene, og kan eventuelt blokkere dem i inntil ett år, mens det 
forhandles. Slik kan det enkelte land innføre egne forskrifter bare dersom 
Kommisjonen ikke mener de rammer den frie handelen.

I de tilfeller der EF har kommet til at det er nødvendig med felles 
forskrifter for produkter, har en tatt i bruk retningslinjer utformet som 
rammebestemmelser. Retningslinjene inneholder bestemte krav til produkter, 
men sier ikke hvordan kravene skal oppnås. Mens dette prinsippet for 
regulering ikke er spesielt problematisk ut fra et miljømessig standpunkt, så 
er ikke praksisen i EF mye å skryte av. Retningslinja for utslipp fra biler er 
ett eksempel på nettopp det. Under følger noen andre viktige eksempler.

Fri flyt av flytende gift

Sommeren 1991 ble ei ny retningslinje for plantevernmidler enstemmig vedtatt 
av EFs jorbruksministre. Det er viktig å merke seg at det var jordbruksminist- 
rene som utgjorde Rådet. Det skyldtes at retningslinja ble vedtatt med hjemmel 
i artikkel 43 som omhandler jorbrukspolitikk, og som ikke gir rom for at 
enkelte land skal kunne stoppe produkter med henvisning til helse- eller 
miljømessige forhold.40 Dersom den hadde blitt vedtatt med hjemmel i artikkel 
100a som omhandler harmonisering av nasjonale forskrifter, ville landene i 
hvert fall kunne ha forsvart seg mot de verste stoffene. Av de rundt 450 
kjemiske forbindelsene en kan finne i omtrent 2000 ulike plantevernmidler i 
dag, er bare 60 godkjent i samtlige EF-land. Retningslinja bygger på prinsippet 
om gjensidig godkjenning slik at på oppfordring fra produsenten, må ethvert 
land i «Fellesskapet» tillate et stoff dersom det er tillatt i minst ett land, og
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ikke Ministerrådet har vedtatt forbud mot det, med kvalifisert flertall. I 
retningslinja heter det at et middel ikke må ha noen «uakseptabel innvirkning» 
på miljøet eller «skadevirkninger» på menneskers helse, og ved kombinert bruk 
av ulike midler kreves det at skadene holdes under en «økonomisk akseptabel» 
toleranseterskel.41 Ei eksepertgruppe med representanter fra de tolv medlems
landene skal etterhvert utarbeide ei liste over tillatte stoffer. Men det betyr ikke 
at mange stoffer plutselig kan bli forbudt. Stoffer som allerede er tillatt i ett 
land, vil uansett få en frist på ti år før de må trekkes fra markedet. Nye stoffer 
vil kunne gis foreløpig godkjenning av et enkelt land, og følgelig omsettes i 
hele EF i tre år før ekspertgruppa kan gjøre noe. At plantevernmidlenes 
toksikologiske egenskaper er å anse som forretningshemmeligheter i følge 
retningslinja, er vel nesten en nødvendighet for at bestemmelsene skal kunne 
omsettes i praksis. Ellers ville protestene blitt for kraftige.42

Dette ekempelet viser tydelig hva en mener med føre-var-prinsippet i 
Brussel. I praksis er det det omvendte prinsipp som gjelder: Dersom ikke 
samtlige land har funnet det bevist over enhver tvil at et plantevernmiddel er 
farlig, er det å regne som ufarlig. Og selv når en kommer fram til at et stoff 
bør forbys, skal en ta seg god tid før et forbud iverksettes. Den kjemiske 
industrien som selger plantevernmidler for 130 milliarder kroner årlig, er 
selvsagt svært tilfreds.

Det franske selskapet Rhone-Poullenc må også være meget fornøyd. Det 
er nemlig det eneste selskapet i Europa som produserer treimprigneringsmid- 
delet pentaklorfenol (PCP). Selskapet produserer årlig 30000 tonn av stoffet, 
til en salgsverdi av 2 milliarder kroner. I 1987 ble pentaklorfenol totalforbudt 
i Tyskland etter at anslagsvis 20000 tyskere hadde fått alvorlige helseskader. 
Stoffet er kreftfremkallende selv i ørsmå mengder, og inneholder en av de 
giftigste stoffgruppene vi kjenner, nemlig dioksin. Før forbudet ga bruken av 
pentaklorfenol utslipp i størrelsesorden 1300 gram TE (toksiske ekvivalenter) 
dioksin pr. år i Tyskland. Størrelsen på dette utslippet kan anskueliggjøres ved 
å sammenlikne med totale utslipp fra søppelforbrenningsanlegg, som tyske 
myndigheter ønsker å redusere til 4 gram TE pr. år. Nå vil hensynet til den 
frie vareflyten fjerne det tyske forbudet. Rådet, denne gangen bestående av 
finansministrene, har nemlig vedtatt ei retningslinje som tillater «begrenset 
anvendelse» av stoffet. Begrenset betyr her blant annet at en kan bruke det på 
flater utendørs, i industrielle anvendelser, til impregnering av telt og kraftige 
tekstiler. Begrunnelsen for vedtaket skal være at fattige irer og portugisere ikke 
har råd til å avstå fra bruken av middelet, og heller bruke litt dyrere 
kjemikalier slik en forlengst har gått over til i Tyskland. Med til historien hører 
også at Rhone-Poullenc hadde en representant i den ekspertgruppa som 
formulerte retningslinja. Slik saken nå ligger, ser det ut til at selv kjemikalier 
som beviselig er livsfarlige, og inneholder store mengder av de giftigste 
stoffene vi kjenner, skal kunne omsettes fritt i hele EF, dersom sterke
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kapitalkrefter ønsker det. Tyskere, nederlendere og dansker vil sannsynligvis 
motsette seg retningslinja, og da vil Domstolen få det siste ordet.43

I denne sammenhengen kan det jo også være på sin plass å si litt om EFs 
regler om drikkevann. Disse reglene er vanskelige å tilfredsstille mange steder. 
Hele 20 % av tyske vannverk greier faktisk ikke å tilfredsstille grenseverdiene 
for plantevernmidler i vannet.44 Og lett vil det ikke bli i framtida heller, siden 
fri flyt av plantevernmidler og andre gifter ser ut til å være viktigere enn rent 
drikkevann og folks helse. Produsenter av kildevann på flaske går nok lyse 
tider i møte. Og ingen bør bli overasket om EF skulle komme til å endre 
grenseverdiene for drikkevann slik at de blir lettere å overholde. Det viser 
neste eksempel.

Fri flyt av radioaktiv mat

Etter Tschemobyl-ulykken hadde rundt en tiendedel av maten som ble omsatt 
i EF, konsentrasjoner av radioaktive stoffer over de gjeldende grenseverdiene. 
I 1987 kom Kommisjonen med et forslag til forskrift for maksimumsverdier 
for radioaktivitet i matvarer i EF «i tilfeller av anormale radioaktivitetsver- 
dier». Forslaget innebar økning av grenserverdier med fra ti til hundre ganger. 
For viktige matvarer som brød, kjøtt og fisk ble grenseverdien pr. kilo satt til 
3000 becquerel jod og strontium pluss 5000 becquerel cesium og 80 becquerel 
av den spesielt farlige transuran-gruppen, som blant annet omfatter plutonium. 
Disse tallene kan sammenliknes med den norske grensa som er på 600 
becquerel for alle stoffene til sammen. For matvarer av mindre betydning er 
høyeste grenseverdi i Norge på 5000 becquerel, mens Kommisjonen ville tillate 
inntil 80000.45

Det er ikke vanskelig å se hvilke interesser som styrte Kommisjonen. 
Atomindustrien ønsker selvfølgelig høye grenseverdier. Derfor er det ikke 
underlig at Frankrikes og Storbritannias representanter i Ministerrådet foreslo 
enda høyere grenseverdier. Spesielt for Frankrike er motivene vanskelige å 
skjule. Landet har som kjent mange atomreaktorer og eksporterer jorbruksvarer 
i et enormt omfang. Det gjaldt å begrense forventa inntektstap når ulykkene 
kommer. Det lyktes de også med. Forbrukernes helse spiller liten rolle for 
atomindustrien og dens støttespillere.

Merking av produkter - til forbrukernes beste?

Liberalemes løsning på miljøproblemer, er gjeme at forbrukerne skal styre 
produksjonen gjennom sin etterspørsel. Ved å ta hensyn til miljøvirkningene 
av produktene skal forbrukerne sørge for samfunnsmessig optimal produksjon.
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For alle forurensninger som ikke rammer forbrukeren av produktet direkte, er 
teorien helt uholdbar selv når forbrukeren er klar over produktets og 
produksjonens skadevirkninger. I EF vil det ikke bli lett for forbrukerne å få 
kjennskap til produktenes skadevirkninger; selv ikke de som rammer 
forbrukeren direkte.

Den nye retningslinja for merking av helseskadelige produkter forteller 
hvilke stoffer som skal merkes som kreftfremkallende. De enkelte land kan 
ikke kreve at andre stoffer skal merkes. EFs liste inneholder omtrent 50 stoffer. 
I Danmark opererer en med ca. 200 stoffer som kanserogene, og i Norge 
2000.46 Dette eksempelet viser konkret hvordan føre-var-prinsippet brukes i 
enkelte land, mens en i EF ikke tar prinsippet i bruk. I Norge er det nok at 
et stoff forårsaker kreft hos dyr (når stoffet gis i rimelige mengder), for at det 
skal merkes som kreftfremkallende. På EFs liste kommer bare stoffer en er 
helt sikker på forårsaker kreft hos mennesker. Hvor mange som må få kreft, 
før en i EF greier å klassifisere et stoff som kreftfremkallende, vites ikke.

Føre-var-prinsippet i praksis

Disse eksemplene viser klart og tydelig hva de fine formuleringene i 
Enhetsakten og Maastricht-traktaten er verd. Den frie vareflyten er overordnet 
hensynet til befolkninga generelt, og det er industriens interesser som 
dominerer over folkeviljen. Bestemmelsene om plantevernmidler, pentaklor- 
fenol, radioaktivitet i matvarer og merking av helseskadelige stoffer viser at 
i EF er et stoff å regne som ufarlig til det motsatte er bevist så grundig at selv 
ikke produsentene vil tvile på det. Det er føre-var-prinsippets motsetning som 
brukes i praksis, og det hele er satt i system av de flittige EF-byråkratene.

AVFALL PÅ AVVEIER

Moderne industrisamfunn produserer enorme mengder avfall. I EF-landene 
produseres det årlig rundt 2,2 milliarder tonn, hvorav omtrent 70 millioner tonn 
er spesialavfall. Avfallsproblemet kan angripes på flere måter. Den tradisjonelle 
måten er å lagre det. I den senere tid har man blitt klar over at den strategien 
er svært kostbar. I følge OECD kan deponering koste 100 til 1000 ganger mer 
enn andre, mer miljøvennlige metoder.47 Alternative strategier for avfallsbe
handling er reduksjon av avfallsmengde, resirkulering og .gjenvinning, 
forbrenning for å utnytte energien og destruksjon av giftig avfall.

Det indre marked vil isolert sett øke avfallsmengden. Økt økonomisk vekst 
og økt forbruk fører til mer avfall når det ikke settes inn tiltak for å hindre det. 
Men den viktigste virkninga av markedet er kanskje at grensene åpnes også
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for spesialavfall. Det kan føre til en omfattende «gift-turisme»: Spesialavfall 
fraktes lange avstander for å bli tatt hånd om i land med slakke miljøkrav og 
følgelig lave kostnader for behandling av gifta. Den samla kapasiteten for 
destruksjon og miljøsikker lagring av spesialavfall i EF dekker mindre enn 
halvparten av behovet. Kostnadene ved behandling av avfall er tildels meget 
høye, men varierer sterkt fra land til land. Derfor er det ikke rart at mange 
frykter konsekvensene av gift-turismen. Amsterdamkontoret til Greenpeace har 
da også laget en rapport om problemet med det treffende navnet: «The Single 
European Dump», - felles europeisk søppelplass.48

Fri flyt av spesialavfall

Fram til ganske nylig hersket det en viss tvil om avfall faktisk er å regne som 
en vare og dermed omfattet av bestemmelsene angående fri flyt av varer. Men 
i juli i år feide Domstolen all tvil til side. Den slo fast at: «Avfall, enten det 
kan resirkuleres eller ikke, skal betraktes som en vare, og denne varens frie 
bevegelse skal i prinsippet ikke hindres.»49 Saken som var oppe gjaldt om den 
Belgiske regionen Vallonia kunne opprettholde sitt forbud mot import av 
spesialavfall. Dommen viser til at EF har felles regler for frakt av spesialavfall 
som ikke åpner for forbud mot import. Derimot kan en forby import av vanlig 
avfall dersom en har en god begrunnelse på helse- eller miljøområdet, siden 
EF ikke har felles regler for vanlig avfall. Den såkalte miljøgarantien kan altså 
brukes til å hindre import av ufarlig avfall, men ikke farlig avfall.

Den frie flyten av gift står i kontrast til formuleringene i artikkel 130r i 
Maastricht-traktaten. Der står det nemlig at miljømessig skade helst skal rettes 
opp ved kilden.50 I praksis er det den frie flyten som prioriteres.

EF har forstått at det er nødvendig med minimumskrav til deponier for 
avfall. Disse kravene må tilfredsstilles innen fem år. Men heller ikke i denne 
sammenhengen har det mye omtalte «høye beskyttelsesnivået» materialisert 
seg. Allerede i dag har flere medlemsland betydelig strengere krav. Dermed 
vil drivkrafta bak gift-turismen bestå.51

Emballasjedirektiv med bivirkninger

Emballasje utgjør en stor del av avfallet, og EF er i ferd med å utforme sin 
politikk på området. Nylig la Kommisjonen fram et forslag til retningslinje for 
emballasje. Innholdet i den er et steg i riktig retning, men som vanlig er det 
også ulemper knyttet til Kommisjonens forslag. I løpet av ti år skal 60 % av 
all emballasje resirkuleres og 30 % forbrennes i medlemslandene. All 
emballasje skal ha merking som forteller om den kan resirkuleres eller ikke.
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Det er selvsagt positivt at det tas initiativ til å øke andelen emballasje som 
resirkuleres. Forbrenning vil i noen tilfeller være bedre enn deponering, mens 
i andre tilfeller vil det kunne gi så store utslipp av blant annet dioksiner at det 
bør unngås. Uansett er resirkulering å foretrekke. Derfor ville det vært ønskelig 
med et høyere ambisjonsnivå når det gjelder resirkulering.52

Problemene med retningslinja er knytta til at den skal vedtas på grunnlag 
av artikkel 100a. Det betyr at bestemmelsene vil være maksimumskrav. De 
enkelte land kan bare føre en strengere politikk hvis det ikke fører til 
konkurransevridninger. Land som Danmark, Nederland og Tyskland vil få 
problemer med å fortsette sin relativt strenge politikk. Den mye omtalte 
dommen som ga Danmark lov til å forby drikkevarer på metallbokser, var 
bygd på at EF ikke hadde felles regler. Når nå EF eventuelt får felles regler, 
kan ikke Danmark vise til den såkalte miljøgarantien, og forbudet står for fall. 
På samme måte innebærer felles merkeforskrifter at andre, nasjonale 
merkeforskrifter som det tyske «griine Punkt» må utgå. Den største ulempen 
ved retningslinja er at den ikke tar opp problemet med den voksende mengden 
emballasje.53 Opprinnelig var målsettinga å redusere mengden søppel fra privat 
forbruk med mellom 60 og 90%, men etter lobbyvirksomhet fra emballasjein- 
dustrien, ble kravet ijemet.54

Fri flyt eller miljøvern?

EFs avfallspolitikk styres av hensynet til den frie flyten av varer, og ikke etter 
formuleringene i traktatenes miljøavsnitt eller av hensynet til miljø og 
mennesker. Å redusere transport av gift, og dermed redusere faren for alvorlige 
ulykker, er ikke et viktig mål for «Fellesskapet». Det ser heller ikke ut til at 
reduksjon av avfallsmengde, verken av spesialavfall eller annet avfall, vil bli 
en del av strategien.

ENERGIPOLITIKK UTEN MILJØ AMBISJONER

Når det gjelder utslipp til luft er energisektoren dominerende. Forbrenning av 
fossile brensier er hovedårasken til utslipp av klimagasser og sur nedbør. 
Utslippene har lokale, regionale og globale skadevirkninger. Energisektoren 
er hovedkilden til langtransporterte forurensninger. Derfor er også behovet for 
samarbeid over landegrensene stort. I EF er likevel energisektoren langt på vei 
unntatt fra overnasjonale beslutningsprosedyrer.

I Maastricht-traktaten er en del områder i forbindelse med miljøvern 
underlagt en ovemasjonal beslutningsprosess, men det gjelder ikke energiom
rådet. I arikkel 130s beskrives hvilke prosedyrer som skal følges for vedtak
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med sikte på å nå målsettingene for miljøpolitikken. I artikkelens paragraf 2 
slås det fast at tiltak som påvirker et medlemslands valg av energikilder og 
den generelle strukturen i dets energiforsyning, må vedtas enstemmig.55 Det 
er vanskelig å tenke seg en miljøvennlig energipolitikk som ikke påvirker valg 
av energikilde. Det er jo nettopp valg av miljøskadelige energikilder som er 
et hovedproblem i dag.

Fram til nå har EFs energipolitikk vært preget av motsetningene mellom 
de ulike landene. Noen store felles anstrengelser er ikke gjennomført, og 
landene har i stor grad ført en uavhengig energipolitikk. Dermed har en fått 
en situasjon der de ulike landene har ført en svært ulik politikk. Danmark har 
satset relativt mye på energiøkonomisering og alternative energikilder. 
Frankrike har på den andre sida gjennomført ei storstilt utbygging av 
kjernekraft. Portugal bruker relativt mye vannkraft i elektrisitetsforsyninga, 
mens andre land har satset på varmekraftverk. Når det gjelder forskningsmid
ler, har derimot EF tatt et klart standpunkt til fordel for kjernekraft. Hele 88% 
var fordelt til prosjekter knyttet til atomkraft pr. 1989.56

Subsidiering av egen industri skal som kjent ikke forekomme i EF. På 
energiområdet subsidierer likevel en rekke land sine egne foretak. Spesielt ille 
er det at de mest miljøødeleggende energikildene subsidieres i enkelte land. 
Tyskland subsidierer sin kullindustri med flere milliarder mark gjennom 
avgifter på andre energiformer, den såkalte «Kohlpfennig»57. Den franske stat 
betaler rentene på lånene som finansierte atomenergi-programmet. Lånene 
beløper seg til minst 22 milliarder ECU, eller 175 milliarder kroner.58

Sett fra et miljøvernsynspunkt er høye energipriser et gode. Høye priser 
gir, isolert sett, lavere forbruk og mindre utslipp. Målet for EFs energipolitikk 
er derimot å sørge for rikelig tilgang av energi, og til lave priser. Lavere 
kostnader for energi som en konsekvens av et framtidig felles energimarked 
er anslått til rundt 240 milliarder kroner årlig.59 Et indre energimarked vil 
sannsynligvis føre til at subsidiene til energiprodusentene vil måtte opphøre 
slik at prisfallet vil motvirkes noe. Nå er det et stykke igjen før en kan etablere 
et indre marked også for energi. Transport av de ulike energibærerne er 
problematisk, men det jobbes med regler som vil sikre hvem som helst tilgang 
til de ulike distribusjonsnettene for energi, slik at feks Portugal kan få fraktet 
elektrisitet fra Frankrike gjennom det spanske høyspentnettet. Forslaget til nytt 
regelverk har møtt en del motstand, og det er sannsynlig at det vil ta enda litt 
tid før det kan vedtas.60 Når det indre markedet for energi gjennomføres, vil 
det oppstå et sterkt press mot myndighetene i land med relativt sett strenge 
miljøkrav. Tyskland vil for eksempel få problemer med å beholde sitt regelverk 
for kjernekraftverk og varmekraftverk når billigere fransk kraft kan konkurrere 
direkte på det tyske markedet.61

1 1975 ble prinsippet om at forurenser skal betale vedtatt som et hovedprin
sipp i EFs miljøpolitikk. Som leseren forlengst har forstått er det gjeme langt
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fra prinsipp til praksis, og det er vanskelig å se at forurenseren betaler i EF. 
Det gjelder generelt, og for energiområdet spesielt. Som samarbeidsorgan for 
flere land, burde EF i hvert fall ha kunnet sette prinsippet ut i livet for 
langtransporterte forurensninger. Ei naturlig tilnærming ville være å avgiftsbe
legge eller forby utslipp som gir opphav til sur nedbør, drivhuseffekt eller 
svekker ozonlaget62 ut fra en forståelse av skadevirkningene til de enkelte 
utslippene. Til nå har ikke «Fellesskapet» gjort noe i den retninga. Det har jo 
ikke en gang greid å få slutt på subsidiering av miljøødeleggende energikilder.

Som tidligere nevnt, vil det være vanskelig for EF å utforme en felles 
avgiftspolitikk med miljømessig betydning fordi harmonisering av avgifter 
krever enstemmighet i Rådet. Da hjelper det lite at Parlamentet ønsker 
utslippsavgifter i tråd med forurenser-betaler-prinsippet. Dermed er det mer 
enn tvilsomt om EF vil nå målsetninga si om å stabilisere utslippene av 
drivhusgassen karbondioksid på 1990-nivå innen 2000. På fellesskapsnivå 
mangler en virkemidler for å nå målet. Det synes derfor mer sannsynlig at 
utslippene vil øke, slik prognosene tilsier hvis det ikke treffes vidtgående tiltak. 
I ekspertrapporten om miljødimensjonen anslås utslippene å øke med rundt 15 
% fram mot år 2000 som en konsekvens av økt veksttakt. Denne økninga 
kommer i tillegg til den forventa økninga uten virkningene fra det indre 
markedet på 26 % i forhold til nivået i 1983.63

FINANSPOLITIKK UTEN MILJØHENSYN

Jordbrukspolitikken (se også artikkelen til Reidar Almås i Vardøger 20) og 
strukturfondene er EFs viktigste finanspolitiske instrument. Begge bidrar til 
nedbryting av miljøet.

Støtte til miljøskadelig jordbruk

Industrijordbruket utkonkurrerer småbøndene. Til tross for høyere transport
kostnader kan hollendere og franskmenn tilby billigere melk i Spania enn de 
lavtlønnede, lokale bøndene. Innen år 2015 er det ventet en nedgang i antall 
sysselsatte i jorbruket fra ni til tre millioner. Arbeidskraft skiftes ut til fordel 
for mer kunstgjødsel, mer sprøytemiddel, flere maskiner og også genmanipu- 
lerte arter. I prosessen er det produksjonsformer med lavest mulig kostnader 
som vinner fram. Hvorvidt produksjonen er miljøvennlig eller ikke spiller 
ingen rolle.64 Mens epler må ha en minste diameter og agurkene må ha ei 
bestemt krumming for at produsenten skal få støtte, er det langt igjen før 
miljøkrav vil kunne spille noen rolle.
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Konkurransepresset har allerede ført til utstrakt ulovlig bruk av ulike hormoner 
i blant annet kjøttproduksjon og melkproduksjon. Enkelte hormoner kan føre 
til blodpropp, hjertesvikt og andre alvorlige lidelser hos mennesker som får 
dem i seg gjennom maten. Fjerning av alle grensekontroller vil gjøre det enda 
vanskeligere å kontrollere jordbruket, og bidra til spredning av ulike 
sykdommer.

Høy-teknologibedriftenes påvirkningskraft overfor EF-systemet understre
kes av holdninga til patenter på levende materiale. Kommisjonens liberale 
holdning går i korthet ut på at en skal kunne ta patent på nesten alt, bare en 
ikke markedsfører det som nye arter, men som «oppfinnelser».65 Dermed vil 
det bli fritt fram for selskaper med behov for å framskaffe planter som tåler 
sprøytemidler bedre.

Infrastrukturprosjekter uten kontroll

De såkalte strukturfondene skal bidra til utbygging av infrastruktur i 
næringsfattige strøk, og er altså blant EFs «distriktspolitiske» virkemiddel. Et 
par eksempler illustrerer at disse fondene ikke alltid gir særlig positive 
resultater sett fra miljøvernsynspunkt.

Med støtte fra et av fondene, er det plantet 500 000 hektar eukalyptus-skog 
i Portugal. Den hurtigvoksende monokulturen brukes i papirproduksjon, og 
fortrengte selvsagt korkproduksjonen som er bedre tilpasset de lokale 
forholdene. Så er det heller ikke rart at den tidligere landbruksministeren, 
Alvaro Barreto, som fikk prosjektet gjennom EF-systemet, nå er president i 
Portugals største cellulose-foretak.66

I 1986 finansierte et fond en konsekvensanalyse for et prosjekt vest i 
Hellas. Analysen konkluderte med at prosjektet ikke kunne gjennomføres på 
grunn av miljøkonsekvensene. To år etter ble prosjektet støttet med 24 
millioner kroner fra et annet fond. Ved flere tilfeller er det gitt støtte til 
prosjekter som strider med EFs egen retningslinje for beskyttelse av fugler.67

Eurokratene har selvsagt notert seg at slikt skjer. Det er også gjort forsøk 
på å endre rutinene til det bedre. En har prøvd å få med seg landene på at det 
skal utføres konsekvensanalyser slik det skal gjøres i andre større prosjekter, 
men det har en ikke lyktes med. Dermed har en fortsatt en paradoksal 
situasjon. Kommisjonen kan insistere på at større prosjekter skal gjennomgå 
grundige konsekvensanalyser når de utføres uten støtte fra fondene. Hvis det 
gis støtte derimot, utføres analysen i høyden i etterhånd.68
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EF SOM PÅDRIVER I VERDENSSAMFUNNET - 
BÆREKRAFTIG VEKST ELLER UTVIKLING?

EFs ansvar for internasjonale miljøproblemer er udiskutabelt. Med omtrent 7% 
av jordas befolkning slipper «Fellesskapet» ut 15,9 % av all karbondioksid og 
29 % av alle klorfluorkarboner, det har 31 % av alle personbiler, står for 70% 
av all eksport av plantevernmidler og 20 % av all import av tropisk tømmer.69

Miljøpolitikken til EF er ikke mye å skryte av på hjemmebane. Men gjøres 
det en hederlig innsats på bortebane? Ikke hvis vi skal tro Carlo Ripa di 
Meana, som var EFs miljøkommisær inntil nylig. Han nektet å reise til 
miljøkonferansen i Rio fordi EF ikke ville gi ham noe å tilby verden, fordi EF 
mangler virkemidler for å nå målet om stabilisering av karbondioksidutslipp- 
ene, og fordi det ikke er noen vilje til å hjelpe land i tredje verden med beløp 
tilsvarende 0,7% av bruttonasjonalproduktet. Deretter forlot han stillinga si i 
protest mot EF-systemet som han kaller en «høyskole i hykleri».70

Pådriver for internasjonale avtaler?

EF-tilhengere her hjemme har vært svært så opptatt av å framheve at EF har 
en plan for å redusere utslipp av karbondioksid ned til nivået fra 1990 innen 
år 2000. Men som vanlig er det ingen sammenheng mellom liv og lære. 
Virkemidlene i planen er neppe egnet til å nå målet, og forutsetninga for å 
sette planen ut i livet er at USA og Japan gjør det samme, og det gjør de jo 
ikke.71 Dermed er det klart at EF ikke har seriøse planer om å stabilisere 
utslippene sine. Påstandene om EFs pådriverrolle er derfor betydelig 
overdrevet.

EF har ikke vært pådrivere for begrensninger på utslipp av ozondrepende 
klorfluorkarboner heller. Fransk kjemisk industri er nemlig storprodusent av 
gassene og har jobbet hardt mot begrensninger. Det ellers så bakstreverske 
USA har derimot vært mer villig siden det amerikanske gigantselskapet Du 
Pont har utviklet metoder for å erstatte de verste gassene. EF har derfor bare 
motvillig nærmet seg det amerikanske standpunktet.72

Bærekraftig vekst

Det er lite håp om at EF skal endre vesentlig på kursen på kort sikt, til tross 
for nye formuleringer i Romatraktatens artikkel 2 etter Maastricht. Gang på 
gang er det demonstrert at fine ord betyr ingenting for EFs praksis. Men det 
kan være verdt å se litt nærmere på formuleringene likevel.
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Artikkel 2 definerer EFs målsetninger. Artikkelen er ei fin samling med mål 
de fleste kan si seg enig i. Men det er ikke gjort noen eksplisitt prioritering 
mellom ulike mål til bruk når ikke alle mål lar seg forene. På norsk lyder 
artikkelen slik:

«Fellesskapet har til oppgave, gjennom opprettelsen av et felles marked 
og en økonomisk og monetær union, å fremme en harmonisk og 
balansert utvikling av den økonomiske virksomhet i Fellesskapet som 
helhet, bærekraftig og ikke-inflatorisk vekst som tar hensyn til miljøet, 
en høy grad av økonomisk likhet i økonomisk yteevne, et høyt 
sysselsettingsnivå, høy grad av sosial sikkerhet, høynet levestandard 
og livskvalitet, samt økonomisk tettere forbindelser og solidaritet 
mellom medlemslandene.»73

Enkelte har hengt seg opp i ordet bærekraftig og kommet til at EF har 
«bærekraftig utvikling» som mål. Begrepet defineres vanligvis slik: Bærekraftig 
utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å gå på bekostning 
av muligheten for framtidige generasjoner til å møte sine behov. (Se også 
artikkelen av N. Shanmugartnam i Vardøger 21.)

Det kan diskuteres om det i det hele tatt er ordet bærekraftig, slik vi 
kjenner det som er kommet inn. På engelsk brukes nemlig ordet «sustainable» 
ofte i andre sammenhenger. «Sustainable growth» betyr gjeme ikke annet enn 
opprettholdbar økonomisk vekst, og har ikke noen direkte kobling til behovene 
verken hos dagens eller morgendagens generasjoner. Men hvis en aksepterer 
at det er greit å bmke det sterkt positivt ladete ordet bærekraftig, er det likevel 
problemer knyttet til ordlyden. Det er nemlig bærkraftig vekst som tar hensyn 
til miljøet som er målet, og ikke bærekraftig utvikling. Det er viktig å merke 
seg at alle målene i artikkelen gjelder for «Fellesskapet». En eventuell 
solidaritet med resten av verden er iallefall ikke tilstedeværende i formuleringe
ne. Her er også kjernen i den diskusjonen EF kan se ut til å ha valgt side i.

Brundtlandrapporten var preget av en tradisjonell vekstoptimisme, og 
foreskrev sterk økonomisk vekst også i Vesten. I den senere tid er dette synet 
blitt utfordret av en rekke framtredende økonomer. Det kanskje mest kjente 
debattinnlegget kommer faktisk fra Verdensbankens miljøavdeling, og har 
tittelen: Environmentally Sustainable Economic Developement - Building on 
Brundtland med bidrag av blant andre Trygve Haavelmo og Herman Daly.74 
Deres argumentasjon kan sammenfattes slik:

• Kapital og naturressurser er i høy grad komplementere, og i mindre grad 
substitutter. Den økonomiske veksten, muliggjort gjennom akkumulasjon 
av kapital, i vår tids avanserte kapitalisme er tvetydig. På den ene sida 
innebærer den større bruk av naturressurser og større belastning av
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livsmiljøet når kapitalen brukes til å intensivere utnyttelsen av naturressur
ser. Men i den grad kapitalakkumulasjonen impliserer tekniske framskritt 
som reduserer belastninga på naturen, kan veksten sies å være i samsvar 
med bærekraftig utvikling. Hittil har imidlertid den første tendensen 
dominert.

• Dagens forbruk av naturressurser, inkludert forbruket av resipienter for 
forurensende utslipp, er altfor høyt og må reduseres. Industrilandene bruker 
i dag en altfor stor andel av ressursene. Fattige land må få tilgang på mer 
naturressurser for å dekke helt grunnleggende behov. Derfor må 
industrilandenes utslipp og forbruk av ressurser generelt reduseres kraftig.

• På grunn av måten en måler nasjonalprodukt på, vil utslippsreduksjonene 
føre til økonomisk tilbakegang selv om livskvaliteten i Vesten ikke 
nødvendigvis blir dårligere. Det betyr at den økonomiske veksten stopper 
opp, og til og med blir negativ (fordi store deler av den akkumulerte 
kapitalen ikke kan brukes lenger).

Bærekraftig økonomisk vekst i «Fellesskapet» innebærer altså, hvis de nevnte 
økonomer har rett, at fattige land blir fratatt muligheten til ei bærekraftig 
utvikling.

Ansvar for eget skadeverk?

Regninga for miljøødeleggelsene må betales. Spørsmålet er hvem som skal 
betale den. I de fleste andre sammenhegner ville det vært en selvfølge at 
regninga skal betales av den som har forårsaket skaden. Men ingenting tyder 
på at industrinasjonene vil betale for skader på ozonlag, for sur nedbør, for 
drivhuseffekt eller førspling og forgiftning av verdenshavene. EFs manglende 
vilje til å øke overføringene til Den tredje verden, viser at tanken om at 
forurenser har plikt til å rette opp skadeverk som rammer andre, er like fjern 
som før.

HÅP PÅ LENGRE SIKT?

I overskuelig framtid er det lite håp om noen endring av kurs. Det vil helt 
sikkert komme små justeringer. Noen av de verste utslagene av EFs 
miljøpolitikk, vil måtte rettes opp. Men store endringer skal man ikke sette sin 
lit til. Selve prosjektet, det indre marked, går ut på å la markedskreftene få fritt 
spillerom. Regulering av økonomisk aktivitet blir sett på som et onde nærmest
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i seg selv. Reguleringer som er nødvendige av hensyn til miljøvern og følgelig 
av hensyn til innbyggernes helse og livskvalitet generelt, vil derfor ikke kunne 
gjennomføres med mindre den ideologiske drivkrafta bak det indre markedet 
skifter karakter. Det kan bare skje hvis maktforholdene endrer seg.

Noen har fordeler av å kunne ødelegge miljøet, andre har ulempene. Hvor 
store ødeleggelsene skal bli, er avhengig av maktforholdet mellom ulike 
grupper. Det store flertall av kapitaleiere, og næringslivstopper, har klare 
fordeler av å kunne fortsette å forurense. En bedrift som forurenser, påfører 
andre ulemper. Når de utsatte ikke får skadeerstatning, skjer det i virkeligheten 
en skjult subsidiering av bedriften; den slipper å betale «kostnadene» den 
påfører samfunnet. Derfor motsetter også bedriftene seg reguleringer som kan 
bidra til helt eller delvis å fjerne denne formen for subsidiering. Som vi har 
sett er dette klart og tydelig det som skjer i EF. Bedriftene utnytter sin makt 
til å hindre miljøkrav, og de lykkes fordi de har stor makt. Det indre markedet 
gir dem mer makt.

Det indre marked er et knefall for liberalismen, og det innebærer en 
storstilt og systematisk overføring av makt til bedriftsherrene. Samtidig vokser 
miljøbevisstheten i store lag av befolkninga. En kan derfor vente seg økt 
folkelig mobilisering for miljøet. I tida framover vil kampen hardne til, og i 
denne kampen mellom grupper i befolkninga ligger håpet. Hvis miljøvememe 
greier å få overtaket, kan utviklinga snus. Men det er langt fram. De 
omveltningene som trengs, er så omfattende at de vil kvalifisere til betegnelsen 
revolusjon.

(September 1992)
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