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BEGRUNDELSE 
 

1. Retsgrundlag 
 
Forslaget til direktiv sigter mod at etablere et EU-dækkende marked for 
drivhusgasemissioner. Da dette direktiv er en del af EU's klimaændringspakke og er et 
redskab til at nå et miljømæssigt mål (begrænsning af drivhusgasemissionerne), er det 
foreslåede retsgrundlag artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten. 
 
2. Økonomisk grundlag for emissionshandlen 
 
Når Kyoto-protokollen træder i kraft, vil de eksterne omkostninger ved den globale 
opvarmning blive internaliseret i alle produkter.  

 Selv om emissionshandelen ikke i sig selv reducerer emissionerne af drivhusgas, giver den 
mulighed for, at reduktionen sker i de sektorer, de virksomheder og de processer, hvor 
omkostningerne er lavest. På denne måde formindskes de samlede omkostninger ved at 
opfylde miljømålsætningen. Både den virksomhed, der køber, og den, der sælger, har fordel af 
den fleksibilitet, der tilbydes, uden at det går ud over miljøet. Der erindres om, at 
emissionshandelen er én af tre fleksible markedsmekanismer i Kyoto-protokollen, der 
forventes at blive taget i anvendelse i 2008. 

 
3. Direktiv om emissionshandel – resumé af Kommissionens forslag 
 
Den europæiske ordning med emissionshandel starter i 2005 og omfatter henved 5.000 
europæiske virksomheder (store stationære anlæg) i industri- og energisektoren, der tegner sig 
for over 46% af alle kuldioxidemissioner i Europa. Ordningen har følgende formål: 
 
-  at bidrage til, at medlemsstaternes virksomheder får et praktisk kendskab til den 

internationale ordning for emissionshandel (defineret i Kyoto-protokollen), inden den 
starter i 2008 

 
- allerede fra 2005 hurtigt at rette op på den situation med manglende opfyldelse af 

byrdefordelingsaftalen, som i dag kan konstateres i de fleste medlemsstater 
 
- at opnå en kraftig reduktion – i en størrelsesorden af milliarder euro pr. år – af 

omkostningerne ved gennemførelse af de forpligtelser, som EU påtog sig i Kyoto. 
 
Ordføreren anser indførelsen af en emissionshandelsordning i EU for positiv, men mener, at 
det er vigtigt, at følgende fire principper først respekteres: 
 
- Der bør i den europæiske indsats til begrænsning af drivhusgasemissionerne være 

balance mellem emissionshandelsordningen og andre politikker og foranstaltninger 
såsom fremme af vedvarende energi, af energieffektivitet, økologisk landbrug og 
offentlig transport og indførelse af en energi- og CO2-afgift på transport, samt at der 
bør satses på forskning inden for områder som nye motor- og brændstoftyper. I modsat 
fald vil vi ikke leve op til den holdning, som EU indtog under de internationale 
forhandlinger om Kyoto-protokollen. 
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- De politiske foranstaltninger til begrænsning af emissioner bør sikre horisontal 

dækning af alle økonomiske sektorer. Derfor er det bortset fra industrianlæggene og 
energisektoren, som er omfattet af dette direktiv, af afgørende betydning at udvikle og 
iværksætte andre retligt bindende fællesskabsinstrumenter for andre industrielle 
enheder samt for servicesektoren, landbruget, husholdningerne og sidst, men ikke 
mindst transportsektoren (hvor emissionerne i de kommende ti år forventes at stige 
over 50% i EU). 

 
- Det er absolut nødvendigt, at der i tilknytning til fælles og samordnede strategier og 

foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer sættes tal på forpligtelserne til 
reduktion af emissionerne og opstilles tidsplaner for gennemførelse heraf. 

 
- De fælles og samordnede foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer bør både 

have til formål at opfylde miljømål og undgå forvridninger på det interne marked. 
 
4. De berørte drivhusgasser og sektorer 
 
I forslaget til direktiv er ordningen (i bilag I og II) begrænset til kun én af drivhusgasserne – 
kuldioxid – og til energisektoren (kraftværker, raffinaderier, koksværker) og industrien 
(ferrometal-, papir- og mineralindustrien). 
Ordføreren finder det vigtigt, at direktivet hurtigst muligt kommer til af omfatte andre 
drivhusgasser og andre industrisektorer (som f.eks. den kemiske industri, ikke ferrometal og 
halvledere). 
Det bør imidlertid først ske, når og hvis to forudsætninger er opfyldt. For det første må 
udvidelsen af direktivets anvendelsesområde ikke føre til en så kraftig stigning i antallet af 
anlæg, at ordningens enkelhed sættes på spil, og for det andet er det af afgørende betydning, at 
inddragelsen af nye drivhusgasser giver den samme garanti for gennemsigtighed, som der i 
øjeblikket findes for kuldioxid, for så vidt angår måling, overvågning, overførsel og 
verifikation af oplysninger (som anført i bilag IV og V).  
I betragtning af at der endnu ikke er garanti for, at disse forudsætninger kan opfyldes, 
opfordres Kommissionen til at udvikle de nødvendige metoder til, at andre drivhusgasser og 
andre sektorer kan inddrages i forbindelse med revisionen af direktivet (der er planlagt til 
2004). 
 
5. Tildeling af emissionskvoter 
 
a) Metode 
 
Ifølge direktivforslaget foreslås det, at medlemsstaterne i perioden 2005-2007 tildeler 
driftslederne kvoter gratis ("grandfathering") på grundlag af emissionerne i en bestemt 
periode (der fastlægges af den enkelte medlemsstat). For den anden periode (2008-2012) 
anfører Kommissionen, at den vil fastlægge en harmoniseret metode (men uden at gøre rede 
for den). 
 
Den foreslåede metode, der er gratis, har den fordel, at den ikke ved den første tildeling 
pålægger driftslederne noget, der i mangel af andre foranstaltninger, kunne opfattes som en 
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nye afgift. Den har imidlertid andre mangler, som det er vigtigt at afhjælpe: a) den tager ikke 
hensyn til princippet om, at forureneren betaler; b) den er uretfærdig over for de driftsledere, 
der allerede er begyndt at begrænse emissionerne; c) den gør det vanskeligt for nye 
virksomheder at komme ind på markedet; d) den giver mulighed for forvridninger på det 
interne marked som følge af, at medlemsstaterne anvender forskellige referenceår; e) den 
giver ikke mulighed for straks at vurdere markedsværdien af en emissionskvoteenhed. 
 
Med henblik på at afhjælpe disse mangler foreslår ordføreren, at emissionskvoterne i den 
første periode (2005-2007) tildeles ud fra en kombineret metode: medlemsstaterne tildeler 
70% af kvoterne gratis på grundlag af de verificerede emissioner i 1990 (referenceåret i 
Kyoto-protokollen), og de resterende 30% tildeles ved auktion. For ordningens anden periode 
foreslår ordføreren, at alle emissionskvoterne tildeles ved auktion. 
 
Både med hensyn til den første og den anden periode skal kvotetildelingen sikre 
budgetneutralitet, og derfor omfordeler medlemsstaterne provenuet fra auktionen til de 
virksomheder, der deltager i ordningen, på grundlag af miljømæssige kriterier. 
 
b) Den samlede kvotemængde 
 
Det fastsættes i direktivets artikel 9, at de påhviler medlemsstaterne at bestemme, hvilken 
kvotemængde de vil tildele, og bilag III indeholder kriterier for tildelingen af denne samlede 
kvotemængde til driftslederne.  
 
Der er to problemer i forbindelse med Kommissionens forslag, nemlig a) at direktivet ikke 
fastsætter konkrete årlige mål for den reduktion af emissionen af drivhusgasser, der skal nås 
med emissionshandelsordningen i Fællesskabet og i medlemsstaterne, og b) at 
medlemsstaterne frit kan fastsætte kvotemængden, hvilket udgør en alvorlig fare for 
konkurrenceforvridning på det interne marked på grund af muligheden af for stor tildeling 
("overallocation") i visse medlemsstater, til visse sektorer eller til visse driftsledere. 
 
Med henblik på at afhjælpe denne situation har ordføreren fremsat forslag om ændring af 
artikel 9 og bilag III med fastsættelse af et loft over den kvotemængde, som de enkelte 
medlemsstater kan tildele. Dette loft svarer til 50% af de forventede emissioner årligt for hver 
medlemsstat i en lineær konvergenskurve med Kyoto-forpligtelserne. 
 
6. Forenelighed med andre nationale politikker til begrænsning af drivhusgasser 
 
Selv om ordføreren har forståelse for visse medlemsstaters vanskeligheder med at tilpasse 
deres politikker til dette direktiv, er han enig i, at emissionshandelsordningen skal være retligt 
bindende, sådan som Kommissionen foreslår, og er imod at gøre den til en ordning med 
frivillig deltagelse (ved hjælp af en opt-out-klausul), fordi en sådan fleksibilitet kan få 
følgende konsekvenser: 
 
- forvridninger på det interne marked 
 
- dårligere forberedelse af europæiske virksomheder til den internationale 

emissionshandelsordning 
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- en formindskelse af ordningens mulige stordriftsfordele og deraf følgende 

omkostninger ved opfyldelsen af Kyoto-protokollen i EU (der erindres om, at det i en 
undersøgelse1, som Kommissionen for nylig har offentliggjort, vurderes, at 
omkostningerne ved opfyldelsen af Kyoto-protokollen reduceres til det halve, hvis det 
foreliggende direktiv gennemføres) 

 
- et behov for at udvikle alternative instrumenter til begrænsning af drivhusgasser, der i 

økonomisk henseende er mindre fleksible end emissionshandelen, som f.eks. energi- 
og CO2-afgifter. 

 
7. Sammenkædning med Kyoto-protokollens fleksible mekanismer 
 
Direktivet behandler ikke muligheden for at anvende kvotetilgodehavender, der opnås i 
projekter baseret på Kyoto-protokollens fleksible mekanismer, navnlig mekanismen for 
bæredygtig udvikling (CDM) (tilgodehavender til aktører, der gennemfører bæredygtige 
projekter i udviklingslande) og fælles gennemførelse (JI) (tilgodehavender i forbindelse med 
projekter mellem industrialiserede lande). 
 
Ordføreren mener, at det er vigtigt at bringe klarhed over denne situation. Således bør det i 
direktivets første periode (2005-2007) – før den international emissionshandelsordnings 
ikrafttræden (2008) – være fuldstændig forbudt i forbindelse med det foreliggende direktiv at 
anvende kvotetilgodehavender, eftersom formålet med direktivet er at begrænse emissionerne 
inden for EU. 
 
Fra og med direktivets anden periode (der falder sammen med starten på den i Kyoto-
protokollen internationale emissionshandelsordning) bør det være tilladt i forbindelse med det 
foreliggende direktiv at anvende kvotetilgodehavender, der er opnået i CDM- eller JI-
projekter, forudsat at disse projekter ikke omfatter kulstofdræn, fossile energiformer eller 
atomenergi. 

                                                           
1 Kornelis Block, David de Jager og Chris Hendriks, 2001: Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction 
Objectives for Climate Change. 
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