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-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tore.K.Jenssen@yara.com [mailto:Tore.K.Jenssen@yara.com]
Sendt: 30. mai 2008 09:38
Til: Postmottak MD; Dag Svarstad
Kopi: Dag.Willoch@yara.com; Tor.Holba@yara.com; Hallgeir.Storvik@yara.com
Emne: Kommentarer til EU kommisjonens forslag til endring av kvotedirektivet

Det vises til Miljøverndepartementets anmodning om synspunkter til EU 
kommisjonens forslag til endring av kvotedirektivet etter 2012, med svarfrist 
30. mai.

Yara har følgende kommentarer:

Yara slutter seg til de synspunkter som Norsk Industri legger fram. Vi ønsker å 
framheve faren for karbonlekkasje dersom konkurranseutsatt industri ikke får 
tildelt gratiskvoter. Vi ber om at norske myndigheter gir uttrykk for følgende:

(1) Energiintensiv industri som er eksponert for global konkurranse, må få 
tildelt gratis CO2-kvoter for å kunne bevare sin konkurranseevne.
Gratiskvoter bør ikke gis på grunnlag av "grandfathering", men bør baseres på 
det som et moderne anlegg kan oppnå med hensyn til energieffektivitet 
(BAT-basert).
For Yara gjelder dette ammoniakkproduksjon.

(2) Overstående må også gjelde for andre klimagasser, f.eks. N2O.
Konkurranseutsatt industri må få tildelt gratiskvoter som bør være BAT-basert.
For Yara gjelder dette for salpetersyreproduksjon. Salpetersyre inngår i 
produksjon av gjødsel til landbruket og tekniske nitrater til bl.a.
gruveindustrien.

(3) Andre virkemidler, f.eks. importavgift på produkter fra ikke- BAT baserte 
anlegg utenfor EØS, bør også vurderes, men kan ha uheldige bivirkninger med 
handelsproteksjonisme på andre områder hos "motparten".

(4) Samme regler som for eksisterende anlegg bør også gjelde for 
kapasitetsutvidelser og nyanlegg, med gratiskvoter til BAT-nivå.

Forøvrig slutter vi oss til Norsk Industris krav om at norske myndigheter må 
etablere et regelverk for klimagasser helt i samsvar med EUs regelverk.

Med hilsen
For Yara International
Tore K. Jenssen
Miljodirektor
Telefon +47-41440037
tore.k.jenssen@yara.com
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