JORNADA

Comerç
de drets
d’emissions
i altres
mecanismes
flexibles
13 d’octubre de 2004
FAD
Plaça dels Àngels, 5-6
Barcelona

Com a conseqüència dels compromisos adquirits
a la cimera de Kyoto sobre la protecció del clima, l’1
de gener de 2005 entrarà en vigor a la Unió Europea
el mercat de drets d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle. Es tracta d’un instrument de protecció
ambiental novedós, que combina els aspectes de
control normatius amb els mecanismes de mercat,
i amb el qual s’intenta fer front al que és, potser, el
repte ambiental més gran plantejat fins ara a escala
internacional: la protecció del clima.
El procés d’implantació de la Directiva (2003/87/CE)
que l’estableix, exigeix, per a aquest període previ,
una assignació eficaç i transparent dels drets d’emissió,
i l’organització adequada del seu registre, així com la
necessitat de vetllar pel funcionament correcte dels
instruments que configuren l’espina dorsal d’aquest
nou mercat, amb el propòsit de dotar-lo de confiança
i garantia.
La situació actual requereix, per tant, la coordinació
institucional de les autoritats reguladores del seu comerç,
la descripció de les tasques que comporta el seu
desplegament i l’aconsellable intercanvi d’experiències
que contribueixin al seu coneixement òptim.
Amb aquest propòsit s’organitza aquesta jornada,
que compta amb la participació d’autoritats de prestigi
reconegut en l’àmbit de la regulació ambiental amb
instruments de mercat, i també de responsables polítics
en l’aplicació de la Directiva, la redacció de la qual
anima l’establiment de processos de participació pública
dels actors socials durant les seves fases de transposició
i aplicació.

Traducció Anglès-Català-Castellà
Inscripció i informació:
Sr. Jordi Ortega
Telèfon: 93 444 50 00, ext. 585
A/e: sea.dmah@gencat.net
www.mediambient.gencat.net
(places limitades)

3

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Desenvolupament de la Jornada:
Auditori de l’edifici Foment de les Arts Decoratives -FADPlaça dels Àngels, 5-6 - 08001 Barcelona
Telèfon: 93 443 75 20

PROGRAMA I ESTRUCTURA

12.15-12.45 h Sr. Franzjosef Schafhausen
Cap de Divisió del Ministeri Federal
de Medi Ambient d’Alemanya
Aplicació de la Directiva de comerç
d’emissions a Alemanya

8.50 h Recepció i registre dels participants

16.45-17.15 h Sr. Hans-Joachim Ziesing
Director de l’Institut de Projectes
Econòmics (DIW), Alemanya
El comerç d’emissions a la Unió
Europea, serà realment
un esdeveniment reeixit?

12.45-13.15 h Preguntes i debat
17.15-17.45 h Preguntes i debat
Conferència d’obertura
Perspectiva i desenvolupament futur
de les estratègies de protecció del clima
a les institucions de la Unió Europea
9.00-9.30 h Hble. Sr. Salvador Milà
Conseller de Medi Ambient i Habitatge.
Generalitat de Catalunya
9.30-10.00 h Excma. Sra. Margareta Wolf
Secretària d’Estat del Ministeri de Medi
Ambient, Conservació de la Natura i
Protecció Nuclear del Govern Federal
alemany
10.00-10.30 h Sr. Artur Runger Metzger
Direcció General de Medi Ambient
de la Comissió Europea
10.30-11.00 h Excma. Sra. Cristina Narbona
Ministra de Medi Ambient
11.00-11.15 h Pausa

1a Part Plataforma de comerç, assignacions
i mecanismes per a un intercanvi
d’emissions eficient
11.15-11.45 h Sr. Chris Dodwell
Ministeri de Medi Ambient, Agricultura
i Consum (DEFRA), Regne Unit
Experiències del mercat d’emissions
al Regne Unit
11.45-12.15 h Il·lm. Sr. Arturo Gonzalo Aizpiri
Secretari general per a la Prevenció de
la Contaminació i el Canvi Climàtic.
Ministeri Medi Ambient
El Pla Nacional d’assignacions i
instruments de reducció d’emissions

13.15-14.15 h Dinar
17.45-18.00 h Pausa
2a Part Polítiques de mercat, funcionament
legal i reptes del registre
14.15-14.45 h Sr. Luis Alfredo Suárez
Coordinador del Secretariat de Medi
Ambient del Col·legi de Registradors
de la Propietat i Mercantils d’Espanya
Marc legal, organització i funcionament
del registre d’assignacions
d’emissions
14.45-15.15 h Sr. Anselm Görres
President de Green Budget Germany
(FOES), Alemanya
Intercanvi d’emissions i taxes ambientals:
En la veritat no hi ha alternativa, sinó una
combinació perfecta
15.15-15.45 h Sr. Thomas Langrock
DEhSt de l’Oficina Federal de Medi
Ambient alemanya (UBA)
El registre i la plataforma d’intercanvi
d’emissions. Els prerequisits per a
l’assignació eficaç d’emissions
en el mercat
15.45-16.15 h Preguntes i debat

3a Part Directiva d’emissions i Mecanismes
de Desenvolupament Nets -MDLi Accions Complementàries -AC16.15-16.45 h Sra. Mercedes Fernández Armenteros
Öko-Institut i Xarxa de Polítiques
Ambientals Europees
L’ús del MDL i l’AC a la Directiva
del règim d’emissió

4a Part Redistribució de competències
entre el govern central
i els autonòmics en la regulació
del mercat
18.00-18.20 h Sr. Ernst-Christoph Stolper
Ministeri de Medi Ambient, Agricultura
i Protecció al Consumidor de NRW,
Alemanya
18.20-18.40 h Sr. Francisco Cardarso
Director de l’Oficina Espanyola
del Canvi Climàtic, Ministeri de Medi
Ambient
18.40-19.00 h Il·lm. Sr. Juan Espadas
Viceconseller de Medi Ambient de la
Junta d’Andalusia
19.00-19.20 h Excm. Sr. Alfredo Boné Cueyo
Conseller de Medi Ambient del Govern
d’Aragó
19.20-19.40 h Sr. Jordi Cañas
Director general de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat. Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya
19.40-20.00 h Preguntes i debat

Cloenda
20.00-20.30 h Hble. Sr. Salvador Milà
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya

