
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG
av den 13 oktober 2003

om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring
av rådets direktiv 96/61/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
téns yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och

av följande skäl:

(1) Genom grönboken om handel med utsläppsrätter för
växthusgaser inom Europeiska unionen inleddes en
debatt i hela Europa om huruvida det är lämpligt med
ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
inom Europeiska unionen och hur detta skulle fungera. I
meddelandet om det europeiska klimatförändringspro-
grammet beaktas möjligheterna att införa gemenskaps-
strategier och -åtgärder genom en process där alla
berörda parter deltar, inbegripet ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
(nedan kallat ”gemenskapens system”) på grundval av
grönboken. I sina slutsatser av den 8 mars 2001
bekräftar rådet att det europeiska klimatförändringspro-
grammet och den verksamhet som grundas på
grönboken är av särskild vikt och betonar att det skynd-
samt behöver vidtas konkreta åtgärder på gemenskaps-
nivå.

(2) I det sjätte miljöhandlingsprogrammet som fastställts
genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/
2002 (5) anges det att klimatförändring är en prioriterad
fråga för åtgärder och att ett system för handel med
utsläppsrätter som omfattar hela gemenskapen bör
upprättas till 2005. I programmet anges det att gemen-
skapen har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthus-
gaser med 8 % fram till 2008–2012 jämfört med 1990
års nivåer, och att världens växthusgasutsläpp på längre
sikt måste minskas med ungefär 70 % jämfört med 1990
års nivåer.

(3) Ändamålet med Förenta nationernas konvention om
klimatförändringar, som godkändes genom rådets beslut
94/69/EG av den 15 december 1993 om slutande av
Förenta nationernas ramkonvention om klimat-
förändring (6), är att uppnå en stabilisering av koncentra-
tionen av växthusgaser i atmosfären på en nivå som
förhindrar farliga antropogena inverkningar på klimat-
systemet.

(4) Kyotoprotokollet, som godkändes genom rådets beslut
2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande,
på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoproto-
kollet till Förenta nationernas ramkonvention om
klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av
åtaganden inom ramen för detta (7), kommer, när det
träder i kraft, att förplikta gemenskapen och dess
medlemsstater att minska sina sammanlagda antropo-
gena utsläpp av de växthusgaser som står upptagna i
förteckningen i bilaga A till protokollet med 8 % jämfört
med 1990 års nivåer under perioden 2008–2012.

(5) Gemenskapen och dess medlemsstater har enats om att
gemensamt fullgöra sina åtaganden att minska de antro-
pogena utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoproto-
kollet, i enlighet med beslut 2002/358/EG. Detta
direktivs syfte är att bidra till ett effektivare fullgörande
av Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters
åtaganden, genom en effektiv europeisk marknad för
utsläppsrätter för växthusgaser, med minsta möjliga
försvagning av ekonomisk utveckling och sysselsättning.

(6) Genom rådets beslut 93/389/EEG av den 24 juni 1993
om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid
och andra växthusgaser i gemenskapen (8) inrättas en
mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser
och utvärdering av de framsteg som gjorts för att
uppfylla de åtaganden som är hänförliga till sådana
utsläpp. Denna mekanism kommer att vara till hjälp för
medlemsstaterna när de fastställer det sammanlagda antal
utsläppsrätter som de kan fördela.

(7) Det krävs gemenskapsbestämmelser om medlemssta-
ternas fördelning av utsläppsrätter för att bevara den inre
marknadens integritet och undvika snedvridning av
konkurrensen.
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(8) Medlemsstaterna bör ta hänsyn till industriprocessers
potential till utsläppsminskningar när de fördelar
utsläppsrätter.

(9) Medlemsstaterna får föreskriva att de endast utfärdar
utsläppsrätter med giltighet under en femårsperiod som
inleds 2008 till personer som innehaft utsläppsrätter
som annullerats, motsvarande den minskning av
utsläppen som dessa personer gjort på sitt nationella
territorium under en treårsperiod som inleds 2005.

(10) Med början under den nämnda femårsperioden kommer
överlåtelser av utsläppsrätter till en annan medlemsstat
att medföra motsvarande justeringar av den tilldelade
mängden enligt Kyotoprotokollet.

(11) Medlemsstaterna bör se till att verksamhetsutövare inom
vissa bestämda verksamhetsområden innehar tillstånd för
utsläpp av växthusgaser samt övervakar och rapporterar
sina utsläpp av de växthusgaser som angivits för dessa
verksamhetsområden.

(12) Medlemsstaterna bör föreskriva påföljder för överträ-
delser av detta direktiv och se till att dessa påföljder
tillämpas. Påföljderna bör vara effektiva, proportionella
och avskräckande.

(13) För att insyn skall garanteras, bör allmänheten ha till-
gång till uppgifter om fördelningen av utsläppsrätter och
resultaten av övervakningen av utsläppen, med förbehåll
endast för de begränsningar som fastställs i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari
2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (1).

(14) Medlemsstaterna bör lämna in en rapport om genom-
förandet av detta direktiv, vilken bör sammanställas i
enlighet med rådets direktiv 91/692/EEG av den 23
december 1991 om att standardisera och rationalisera
rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om
miljön (2).

(15) Införande av ytterligare anläggningar i gemenskapens
system bör överensstämma med detta direktiv, och får
därför innebära att gemenskapssystemet utökas till att
omfatta även andra växthusgaser än koldioxid, bland
annat från aluminiumindustrin och kemisk industri.

(16) Detta direktiv bör inte hindra någon medlemsstat från
att upprätthålla eller införa nationella system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser från andra verksam-
heter än sådana som anges i bilaga I eller ingår i gemen-
skapens system, eller från anläggningar som är tillfälligt
undantagna från gemenskapens system.

(17) Medlemsstaterna får delta i internationell handel med
utsläppsrätter i egenskap av parter i Kyotoprotokollet
med andra parter som anges i bilaga B till protokollet.

(18) Att koppla gemenskapens system till system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser i tredje länder
kommer att öka kostnadseffektiviteten i fullgörandet av
gemenskapens mål att minska utsläppen i enlighet med
beslut 2002/358/EG om gemensamt fullgörande av
åtaganden.

(19) Projektbaserade mekanismer, inklusive gemensamt
genomförande och mekanismen för en ren utveckling, är
viktiga för att målet att både minska de globala
utsläppen av växthusgaser och öka kostnadseffektiviteten
i gemenskapens system skall kunna uppnås. Utnyttjandet
av mekanismerna bör i enlighet med relevanta
bestämmelser i Kyotoprotokollet och Marrakechöverens-
kommelsen vara komplement till inhemska åtgärder. De
inhemska åtgärderna kommer därför att utgöra en bety-
dande del av ansträngningarna.

(20) Detta direktiv syftar till att uppmuntra till användning av
mer energieffektiv teknik, bland annat kraftvärme, som
ger mindre utsläpp per produktionsenhet, medan Euro-
paparlamentets och rådets direktiv om främjande av
kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord
värme på den inre marknaden för energi kommer att
specifikt främja kraftvärme.

(21) I rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996
om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar (3) fastställs en allmän ram för förebyggande
och begränsning av föroreningar, enligt vilken tillstånd
för utsläpp av växthusgaser kan utfärdas. Direktiv 96/
61/EG bör ändras, så att det säkerställs att inga
gränsvärden sätts för direkta utsläpp av växthusgaser
från anläggningar som omfattas av det här direktivet och
så att medlemsstaterna kan välja att inte införa krav
avseende energieffektivitet hos förbränningsenheter eller
andra enheter som släpper ut koldioxid på platsen, utan
att det påverkar andra krav i direktiv 96/61/EG.

(22) Detta direktiv är förenligt med Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändringar och med Kyoto-
protokollet. Direktivet bör ses över mot bakgrund av
utvecklingen på detta område och för att hänsyn skall
kunna tas till erfarenheter i samband med genom-
förandet och till framsteg med övervakningen av
växthusgasutsläpp.
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(23) Handel med utsläppsrätter bör ingå i ett omfattande och
samordnat paket av strategier och åtgärder som
genomförs på medlemsstats- och gemenskapsnivå. Utan
att det påverkar tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget, kan medlemsstaterna, för de verksamheter
som omfattas av gemenskapens system, beakta följderna
av att via regleringar, beskattning eller andra metoder
eftersträva samma mål. Vid översynen av detta direktiv
bör hänsyn tas till i vilken utsträckning dessa mål
uppnåtts.

(24) Skatteinstrumentet kan vara ett nationellt styrmedel för
att begränsa utsläpp från anläggningar som är tillfälligt
undantagna.

(25) Program och åtgärder bör genomföras på medlemsstats-
och gemenskapsnivå inom alla sektorer av Europeiska
unionens ekonomi, inte bara industri- och energisekto-
rerna, så att en avsevärd minskning av utsläppen åstad-
koms. Kommissionen bör i synnerhet utarbeta politik
och åtgärder på gemenskapsnivå för att få transportsek-
torn att på ett omfattande sätt bidra till att gemenskapen
och dess medlemsstater lyckas uppfylla sina skyldigheter
enligt Kyotoprotokollet när det gäller klimatförändringar.

(26) Trots de marknadsbaserade mekanismernas mångsidiga
potential, bör Europeiska unionens strategi för att
minska klimatförändringarna bygga på en avvägning
mellan gemenskapens system och andra slag av gemen-
skapsåtgärder, inhemska åtgärder och internationella
åtgärder.

(27) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter
och principer som särskilt erkänns i Europeiska unio-
nens stadga om grundläggande rättigheter.

(28) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/
468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genom-
förandebefogenheter (1).

(29) Kriterierna 1, 5 och 7 i bilaga III kan inte ändras genom
kommittéförfarandet. Ändringar för perioder efter 2012
bör endast göras genom medbeslutande.

(30) Eftersom målet att upprätta gemenskapens system inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna
och det på grund av den planerade åtgärdens omfattning
och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå,
kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidia-
ritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med
proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta
direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå
detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom detta direktiv införs ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (nedan
kallat ”gemenskapens system”), vilket syftar till att på ett kost-
nadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt minska utsläppen av
växthusgaser.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv skall tillämpas på utsläpp från de verksam-
heter som anges i bilaga I och för de växthusgaser som anges i
bilaga II.

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det påverkar
tillämpningen av kraven enligt direktiv 96/61/EG.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med

a) utsläppsrätt: en rätt att släppa ut ett ton koldioxidekviva-
lenter under en fastställd period, giltig endast för uppfyl-
lande av de krav som fastställs i detta direktiv och vilken
kan överlåtas i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv,

b) utsläpp: utsläpp i atmosfären av växthusgaser från källor
belägna inom en anläggning,

c) växthusgaser: de gaser som anges i bilaga II,

d) tillstånd för utsläpp av växthusgaser: ett tillstånd som utfärdas i
enlighet med artiklarna 5 och 6,

e) anläggning: en fast, teknisk enhet där en eller flera av de
verksamheter som anges i bilaga I bedrivs, liksom all annan
därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är
knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som
kan påverka utsläpp och föroreningar,

f) verksamhetsutövare: varje person som driver eller har ett
bestämmande inflytande över en anläggning eller, där detta
föreskrivs i nationell lagstiftning, den som har givits rätten
att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på
anläggningens tekniska funktionssätt,

g) person: en fysisk eller juridisk person,
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h) ny deltagare: varje anläggning som utför en eller flera av de
verksamheter som anges i bilaga I, vilken har fått tillstånd
för utsläpp av växthusgaser eller förnyat sitt tillstånd för
utsläpp av växthusgaser, på grund av en ändring av anlägg-
ningens art eller funktion eller dess utvidgning, efter det att
den nationella fördelningsplanen anmälts till kommissionen,

i) allmänheten: en eller flera personer och, i enlighet med natio-
nell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisa-
tioner eller grupper av personer,

j) ton koldioxidekvivalenter: ett ton koldioxid (CO2) eller en
mängd av någon annan växthusgas som anges i bilaga II
och som har motsvarande potential för global uppvärm-
ning.

Artikel 4

Tillstånd för utsläpp av växthusgaser

Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 2005 se till
att inga anläggningar bedriver sådan verksamhet som anges i
bilaga I och som resulterar i utsläpp som angetts för den verk-
samheten, såvida inte verksamhetsutövaren har ett tillstånd som
utfärdats av en behörig myndighet i enlighet med artiklarna 5
och 6 eller anläggningen är tillfälligt undantagen från gemen-
skapens system enligt artikel 27.

Artikel 5

Ansökningar om tillstånd för utsläpp av växthusgaser

En ansökan om tillstånd för utsläpp av växthusgaser som
lämnas till den behöriga myndigheten skall innehålla uppgifter
om följande:

a) Anläggningen och de verksamheter som bedrivs, inklusive
den teknik som används.

b) Råvaror och insatsvaror vars användning sannolikt kommer
att ge upphov till utsläpp av de gaser som anges i bilaga I.

c) Anläggningens utsläppskällor av de gaser som anges i bilaga
I.

d) Planerade åtgärder för att övervaka och rapportera utsläpp, i
överensstämmelse med de riktlinjer som antagits i enlighet
med artikel 14.

Ansökan skall dessutom innehålla en icke-teknisk sammanfatt-
ning av de uppgifter som avses i första stycket.

Artikel 6

Villkor och innehåll för tillståndet för utsläpp av växthus-
gaser

1. Den behöriga myndigheten skall utfärda tillstånd för
utsläpp av växthusgaser från hela eller en del av en anläggning,
om den finner att verksamhetsutövaren är i stånd att övervaka
och rapportera utsläppen.

Ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser får omfatta en eller
flera anläggningar på samma plats, vilka drivs av samma verk-
samhetsutövare.

2. Tillstånd för utsläpp av växthusgaser skall innehålla
följande:

a) Verksamhetsutövarens namn och adress.

b) En redogörelse för anläggningens verksamheter och utsläpp.

c) Övervakningskrav, vilket skall innefatta övervakningsmetod
och övervakningsfrekvens.

d) Rapporteringskrav.

e) Skyldighet att överlämna utsläppsrätter motsvarande de
sammanlagda utsläppen från anläggningen under varje
kalenderår, efter kontroll i enlighet med artikel 15, inom
fyra månader efter det ifrågavarande kalenderårets slut.

Artikel 7

Förändringar av anläggningarna

Verksamhetsutövaren skall informera den behöriga myndig-
heten om alla planerade förändringar av anläggningens art eller
funktion, eller om utvidgningar av anläggningen, vilka kan
innebära att tillstånden för utsläpp av växthusgaser måste
förnyas. När så är lämpligt, skall den behöriga myndigheten
förnya tillstånden. Om en ny verksamhetsutövare tar över
driften av en anläggning, skall den behöriga myndigheten
förnya tillståndet och ange den nya verksamhetsutövarens
namn och adress.

Artikel 8

Samordning med direktiv 96/61/EG

För anläggningar där det bedrivs sådan verksamhet som anges i
bilaga I till direktiv 96/61/EG skall medlemsstaterna vidta
nödvändiga åtgärder för att villkoren och förfarandena för
utfärdande av tillstånd för utsläpp av växthusgaser samordnas
med de villkor och förfaranden som gäller för tillstånd enligt
det direktivet. Kraven i artiklarna 5, 6 och 7 i detta direktiv får
integreras med de förfaranden som anges i direktiv 96/61/EG.

Artikel 9

Nationell fördelningsplan

1. Varje medlemsstat skall för var och en av de perioder
som avses i artikel 11.1 och 11.2 upprätta en nationell plan
över det sammanlagda antal utsläppsrätter som medlemsstaten
avser att fördela för den perioden och hur den föreslår att
fördela dem. Planen skall utgå från objektiva och öppna krite-
rier, däribland dem som anges i bilaga III, med vederbörlig
hänsyn till allmänhetens synpunkter. Kommissionen skall senast
den 31 december 2003, utan att det påverkar tillämpningen av
fördraget, utveckla riktlinjer för genomförandet av de kriterier
som anges i bilaga III.
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För den period som avses i artikel 11.1 skall planen offentlig-
göras och anmälas till kommissionen och de övriga medlems-
staterna senast den 31 mars 2004. För de följande perioderna
skall planen offentliggöras och anmälas till kommissionen och
de övriga medlemsstaterna senast arton månader före den
berörda periodens början.

2. De nationella fördelningsplanerna skall granskas av den
kommitté som avses i artikel 23.1.

3. Inom tre månader efter det att en nationell fördelnings-
plan anmälts av en medlemsstat i enlighet med punkt 1 får
kommissionen avslå planen eller någon del av denna, på
grundval av att den är oförenlig med de kriterier som anges i
bilaga III eller med artikel 10. Medlemsstaten skall fatta beslut i
enlighet med artikel 11.1 eller 11.2 endast om kommissionen
godtagit de föreslagna ändringarna. Varje beslut om avslag från
kommissionens sida skall åtföljas av en motivering.

Artikel 10

Fördelningsmetod

För den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005 skall
medlemsstaterna fördela minst 95 % av utsläppsrätterna gratis.
För den femårsperiod som börjar den 1 januari 2008 skall
medlemsstaterna fördela minst 90 % av utsläppsrätterna gratis.

Artikel 11

Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter

1. För den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005 skall
varje medlemsstat bestämma det sammanlagda antal
utsläppsrätter som den kommer att fördela för perioden och
fördelningen av utsläppsrätterna till verksamhetsutövare för
varje anläggning. Detta beslut skall fattas minst tre månader
innan den aktuella perioden börjar och grundas på den natio-
nella fördelningsplan som utarbetats i enlighet med artikel 9
och i överensstämmelse med artikel 10, med vederbörlig
hänsyn till allmänhetens synpunkter.

2. För den femårsperiod som börjar den 1 januari 2008 och
för varje påföljande femårsperiod, skall varje medlemsstat
besluta om det sammanlagda antal utsläppsrätter som
medlemsstaten kommer att fördela för perioden och inleda
processen för fördelningen av utsläppsrätterna till verksamhets-
utövare för varje anläggning. Detta beslut skall fattas minst tolv
månader innan den aktuella perioden börjar och grundas på
den medlemsstatens nationella fördelningsplan som utarbetats i
enlighet med artikel 9 och i överensstämmelse med artikel 10,
med vederbörlig hänsyn till allmänhetens synpunkter.

3. Beslut som fattas i enlighet med punkt 1 eller 2 skall vara
förenliga med kraven i fördraget, särskilt artiklarna 87 och 88 i
detta. När medlemsstaterna beslutar om fördelning av
utsläppsrätter, skall de beakta behovet av att nya deltagare får
tillgång till utsläppsrätter.

4. Den behöriga myndigheten skall senast den 28 februari
varje år under den period som avses i punkterna 1 och 2
utfärda ett proportionellt antal av det sammanlagda antalet
utsläppsrätter.

Artikel 12

Överlåtelse, överlämnande och annullering av
utsläppsrätter

1. Medlemsstaterna skall se till att utsläppsrätter kan
överlåtas mellan

a) personer inom gemenskapen,

b) personer inom gemenskapen och personer i tredje land, där
sådana utsläppsrätter erkänts i enlighet med förfarandet i
artikel 25, utan andra begränsningar än dem som anges i
eller antas i enlighet med detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall se till att utsläppsrätter som
utfärdats av en annan medlemsstats behöriga myndighet
erkänns, så att en verksamhetsutövare kan fullgöra sina skyldig-
heter enligt punkt 3.

3. Medlemsstaterna skall se till att verksamhetsutövaren för
varje anläggning senast den 30 april varje år överlämnar det
antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen
från anläggningen under det föregående kalenderåret i
överensstämmelse med den kontroll som utförts i enlighet med
artikel 15 och att dessa utsläppsrätter därefter annulleras.

4. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att
se till att utsläppsrätter annulleras när som helst på innehava-
rens begäran.

Artikel 13

Utsläppsrätternas giltighet

1. Utsläppsrätterna skall vara giltiga under den period som
anges i artikel 11.1 eller 11.2 och för vilken de utfärdats.

2. Utsläppsrätter som inte längre är giltiga och som inte
överlämnats och annullerats i enlighet med artikel 12.3 skall
annulleras av den behöriga myndigheten, fyra månader efter
det att den första femårsperiod som avses i artikel 11.2 börjat
löpa.

Medlemsstaterna får utfärda utsläppsrätter till personer för den
innevarande perioden i syfte att ersätta utsläppsrätter som har
innehafts av dessa personer men som annullerats i enlighet
med första stycket.

3. Utsläppsrätter som inte längre är giltiga och som inte
överlämnats och annullerats i enlighet med artikel 12.3 skall
annulleras av den behöriga myndigheten, fyra månader efter
det att varje därpå följande femårsperiod som avses i artikel
11.2 börjat löpa.
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Medlemsstaterna skall utfärda utsläppsrätter till personer för
den innevarande perioden i syfte att ersätta utsläppsrätter som
har innehafts av dessa personer men som annullerats i enlighet
med första stycket.

Artikel 14

Riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp

1. Kommissionen skall senast den 30 september 2003 anta
riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp från de
verksamheter som anges i bilaga I av de växthusgaser som
anges för dessa verksamheter, i enlighet med förfarandet i
artikel 23.2. Riktlinjerna skall grundas på de principer för
övervakning och rapportering som anges i bilaga IV.

2. Medlemsstaterna skall se till att utsläppen övervakas i
enlighet med riktlinjerna.

3. Medlemsstaterna skall se till att varje verksamhetsutövare
vid en anläggning efter slutet av varje kalenderår rapporterar
utsläppen från anläggningen under det berörda kalenderåret till
den behöriga myndigheten i enlighet med riktlinjerna.

Artikel 15

Kontroll

Medlemsstaterna skall se till att de rapporter som lämnas in av
verksamhetsutövarna i enlighet med artikel 14.3 kontrolleras i
enlighet med kriterierna i bilaga V och att den behöriga
myndigheten underrättas om detta.

Medlemsstaterna skall se till att verksamhetsutövare vars
rapport har kontrollerats senast den 31 mars varje år avseende
det föregående årets utsläpp och inte befunnits vara tillfredsstäl-
lande i enlighet med de kriterier som anges i bilaga V, inte kan
överlåta fler utsläppsrätter förrän en rapport från den berörda
verksamhetsutövaren kontrollerats och befunnits vara till-
fredsställande.

Artikel 16

Påföljder

1. Medlemsstaterna skall fastställa regler om påföljder för
överträdelser av de nationella bestämmelser som antagits i
enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som krävs för
att se till att dessa regler tillämpas. Påföljderna skall vara effek-
tiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall
anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 31
december 2003 och alla senare ändringar av dem så snart som
möjligt.

2. Medlemsstaterna skall se till att namnen offentliggörs på
de verksamhetsutövare som bryter mot kraven på överläm-
nande av tillräckligt många utsläppsrätter enligt artikel 12.3.

3. Medlemsstaterna skall se till att verksamhetsutövare som
inte senast den 30 april varje år överlämnar tillräckligt många
utsläppsrätter för att täcka utsläppen under det föregående året
åläggs att betala en avgift för de överskridande utsläppen.
Avgiften skall vara 100 euro för varje ton koldioxidekvivalenter
som släpps ut från anläggningen och som verksamhetsutövaren
inte överlämnat utsläppsrätter för. Betalning av avgiften får inte
befria verksamhetsutövaren från skyldigheten att överlämna det
antal utsläppsrätter som motsvarar de överskridande utsläppen,
när denne skall överlämna utsläppsrätter för det följande kalen-
deråret.

4. Under den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005
skall medlemsstaterna tillämpa ett lägre avgiftsbelopp på 40
euro för varje ton koldioxidekvivalenter som släpps ut från
anläggningen och som verksamhetsutövaren inte överlämnat
utsläppsrätter för. Betalning av avgiften får inte befria verksam-
hetsutövaren från skyldigheten att överlämna det antal
utsläppsrätter som motsvarar de överskridande utsläppen, när
denne skall överlämna utsläppsrätter för det följande kalende-
råret.

Artikel 17

Tillgång till information

Beslut om fördelning av utsläppsrätter och sådana rapporter
om utsläpp som krävs enligt tillståndet för utsläpp av växthus-
gaser och som innehas av den behöriga myndigheten skall
göras tillgängliga för allmänheten av denna myndighet, med de
begränsningar som fastställs i artikel 3.3 och artikel 4 i direktiv
2003/4/EG.

Artikel 18

Behörig myndighet

Medlemsstaterna skall vidta de administrativa åtgärder som
krävs, däribland att utse en eller flera lämpliga behöriga
myndigheter för att genomföra bestämmelserna i detta direktiv.
Om fler än en behörig myndighet utses, måste myndigheternas
verksamhet inom ramen för detta direktiv samordnas.

Artikel 19

Register

1. Medlemsstaterna skall sörja för att ett register upprättas
och förs i syfte att se till att utfärdande, innehav, överlåtelse
och annullering av utsläppsrätter redovisas korrekt. Medlems-
staterna får föra sina register inom ramen för ett gemensamt
system tillsammans med en eller flera andra medlemsstater.

2. Alla personer har rätt att inneha utsläppsrätter. Registret
skall vara tillgängligt för allmänheten och omfatta separata
konton för redovisningen av de utsläppsrätter som innehas av
varje person till och från vilken utsläppsrätter utfärdas eller
överlåts.
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3. För att genomföra detta direktiv skall kommissionen anta
en förordning i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 för
införande av ett standardiserat och säkert system av register i
form av standardiserade elektroniska databaser som innehåller
gemensamma uppgifter för spårning av utfärdande, innehav,
överlåtelse och annullering av utsläppsrätter, för att i förekom-
mande fall ge allmänheten tillgång till register, garantera sekre-
tess och se till att inga överlåtelser genomförs som är oförenliga
med skyldigheter enligt Kyotoprotokollet.

Artikel 20

Central förvaltare

1. Kommissionen skall utse en central förvaltare, som skall
föra en oberoende transaktionsförteckning, i vilken utfärdande,
överlåtelse och annullering av utsläppsrätter redovisas.

2. Den centrala förvaltaren skall genomföra automatiska
kontroller av varje transaktion i registren med hjälp av den
oberoende transaktionsförteckningen, för att se till att inga
oegentligheter uppkommer vid utfärdandet, överlåtelsen eller
annulleringen av utsläppsrätter.

3. Om oegentligheter framkommer vid en automatisk
kontroll, skall den centrala förvaltaren underrätta den eller de
berörda medlemsstaterna, som inte får registrera den ifrågava-
rande transaktionen eller ytterligare transaktioner med de
berörda utsläppsrätterna förrän oegentligheterna undanröjts.

Artikel 21

Medlemsstaternas rapportering

1. Medlemsstaterna skall varje år överlämna en rapport till
kommissionen om tillämpningen av detta direktiv. I rapporten
skall särskild uppmärksamhet ägnas metoderna för fördelning
av utsläppsrätter, förandet av register, tillämpningen av riktlin-
jerna om övervakning och rapportering, kontrollen samt frågor
som gäller efterlevnaden av direktivet och eventuell beskattning
av utsläppsrätter. Den första rapporten skall skickas till
kommissionen senast den 30 juni 2005. Den skall
sammanställas på grundval av ett frågeformulär eller en mall
som skall utformas av kommissionen i enlighet med förfarandet
i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG. Detta frågeformulär eller
denna mall skall sändas till medlemsstaterna minst sex månader
innan tidsfristen för inlämnandet av den första rapporten löper
ut.

2. Kommissionen skall på grundval av de rapporter som
avses i punkt 1 inom tre månader från det att rapporterna
inkommit från medlemsstaterna offentliggöra en rapport om
tillämpningen av detta direktiv.

3. Kommissionen skall organisera ett informationsutbyte
mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter om utveck-
lingen av fördelningen av utsläppsrätter, förandet av register,
övervakning, rapportering, kontroll och efterlevnad.

Artikel 22

Ändringar av bilaga III

Kommissionen får för perioden 2008–2012 i enlighet med
förfarandet i artikel 23.2 ändra bilaga III, med undantag för
kriterierna 1, 5 och 7, på grundval av de rapporter som avses i
artikel 21 och de erfarenheter som görs vid tillämpningen av
direktivet.

Artikel 23

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som
inrättats med stöd av artikel 8 i beslut 93/389 EEG.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-
serna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 24

Förfaranden för unilateralt införande av ytterligare verk-
samheter och gaser

1. Från och med 2008 får medlemsstaterna tillämpa handel
med utsläppsrätter i enlighet med bestämmelserna i detta
direktiv för verksamheter, anläggningar och växthusgaser som
inte anges i bilaga I, förutsatt att kommissionen i enlighet med
förfarandet i artikel 23.2 godkänner att sådan verksamhet,
sådana anläggningar och växthusgaser inbegrips, med beak-
tande av alla relevanta kriterier, särskilt konsekvenserna för den
inre marknaden, möjliga snedvridningar av konkurrensen,
systemets miljömässiga integritet och det planerade övervak-
nings- och rapporteringssystemets tillförlitlighet.

Från och med 2005 får medlemsstaterna på samma villkor
tillämpa handel med utsläppsrätter för anläggningar som
bedriver sådan verksamhet som anges i bilaga I under de kapa-
citetsgränser som anges i bilagan.

2. Fördelning av utsläppsrätter till anläggningar som
bedriver sådan verksamhet skall specificeras i den nationella
fördelningsplan som avses i artikel 9.
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3. Kommissionen får på eget initiativ eller skall på begäran
av en medlemsstat anta riktlinjer för övervakning och rappor-
tering av utsläpp från verksamheter, anläggningar och växthus-
gaser som inte anges i bilaga I, i enlighet med förfarandet i
artikel 23.2, om övervakningen och rapporteringen av dessa
utsläpp kan göras med tillräcklig noggrannhet.

4. Om sådana åtgärder införs, skall det vid översyn enligt
artikel 30 även övervägas om bilaga I bör ändras, så att den på
ett enhetligt sätt omfattar utsläpp från dessa verksamheter i
hela gemenskapen.

Artikel 25

Kopplingar till andra system för handel med utsläppsrätter
för växthusgaser

1. Avtal bör slutas med de tredje länder som anges i bilaga
B till Kyotoprotokollet och som har ratificerat protokollet, för
att möjliggöra ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter mellan
gemenskapens system och andra system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med de regler som
fastställs i artikel 300 i fördraget.

2. Om ett sådant avtal som avses i punkt 1 har ingåtts, skall
kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 utarbeta
erforderliga bestämmelser om ömsesidigt erkännande av
utsläppsrätter inom ramen för det avtalet.

Artikel 26

Ändring av direktiv 96/61/EG

I direktiv 96/61/EG skall följande stycken läggas till i artikel
9.3:

”Om utsläppen av växthusgaser från en anläggning fastställs
i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/
87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (*) för en verk-
samhet som bedrivs vid denna anläggning, skall tillståndet
inte omfatta utsläppsgränsvärden för direkta utsläpp av
denna gas, såvida inte detta är nödvändigt för att förhindra
betydande lokala föroreningar.

För verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv
2003/87/EG får medlemsstaterna välja att inte införa krav
på effektiv energianvändning för förbränningsanläggningar
eller andra anläggningar som avger koldioxid på platsen.

Vid behov skall de behöriga myndigheterna ändra till-
ståndet enligt vad som är lämpligt.

De tre föregående styckena skall inte tillämpas på anlägg-
ningar som är tillfälligt undantagna från systemet för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemen-
skapen i enlighet med artikel 27 i direktiv 2003/87/EG.

(*) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.”

Artikel 27

Tillfälligt undantag för vissa anläggningar

1. Medlemsstaterna får hos kommissionen ansöka om att
anläggningar tillfälligt skall undantas från gemenskapens system
fram till och med den 31 december 2007. I ansökningarna skall
varje sådan anläggning anges, och ansökningarna skall offent-
liggöras.

2. Om kommissionen, efter att ha beaktat eventuella
synpunkter från allmänheten på en sådan ansökan, i enlighet
med förfarandet i artikel 23.2 finner att anläggningarna

a) till följd av nationell politik kommer att begränsa sina
utsläpp lika mycket som om de vore underkastade
bestämmelserna i detta direktiv,

b) kommer att vara underkastade krav på övervakning, rappor-
tering och kontroll, vilka motsvarar de krav som föreskrivs
enligt artiklarna 14 och 15, och

c) kommer att vara underkastade påföljder som åtminstone
motsvarar de påföljder som avses i artikel 16.1 och 16.4,
om de nationella kraven inte uppfylls,

skall kommissionen medge ett tillfälligt undantag från gemen-
skapens system för dessa anläggningar.

Det måste garanteras att det inte sker någon snedvridning av
den inre marknaden.

Artikel 28

Bildande av sammanslutningar

1. Medlemsstaterna får tillåta att verksamhetsutövare för de
anläggningar där det bedrivs en av de verksamheter som anges
i bilaga I bildar en sammanslutning av anläggningar med
samma verksamhet under den period som anges i artikel 11.1
och/eller den första femårsperiod som anges i artikel 11.2 i
enlighet med punkterna 2–6 i denna artikel.

2. Verksamhetsutövare som bedriver en verksamhet som
anges i bilaga I och som vill bilda en sammanslutning skall
lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten och ange
vilka anläggningar som de önskar skall ingå i sammanslut-
ningen och under vilken tidsperiod samt lägga fram bevis för
att en förtroendeman kommer att fullgöra skyldigheterna enligt
punkterna 3 och 4.
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3. Verksamhetsutövare som önskar bilda en sammanslutning
skall utse en förtroendeman

a) till vilken det totala antalet utsläppsrätter skall utfärdas,
beräknat per anläggning som verksamhetsutövarna har,
genom undantag från artikel 11,

b) som skall ansvara för överlämnandet av utsläppsrätter
motsvarande de totala utsläppen från anläggningar i
sammanslutningen genom undantag från artiklarna 6.2 e
och 12.3, och

c) som inte skall ha rätt att göra ytterligare överlåtelser om en
verksamhetsutövares rapport inte har befunnits vara till-
fredsställande enligt andra stycket i artikel 15.

4. Förtroendemannen skall vara underkastad de påföljder
som fastställts för överträdelser av kraven på överlämnande av
tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka de totala utsläppen
från anläggningarna i sammanslutningen, genom undantag från
artikel 16.2–16.4.

5. En medlemsstat som vill tillåta att det bildas en eller flera
sammanslutningar skall lämna in den ansökan som avses i
punkt 2 till kommissionen. Utan att det påverkar tillämpningen
av fördraget, får kommissionen inom tre månader efter motta-
gandet avslå en ansökan som inte uppfyller kraven i detta
direktiv. Skälen till ett sådant beslut skall anges. Vid avslag får
medlemsstaten tillåta att det bildas en sammanslutning endast
om föreslagna ändringar godkänns av kommissionen.

6. Om förtroendemannen inte rättar sig efter de påföljder
som anges i punkt 4, skall alla verksamhetsutövare för anlägg-
ningarna i sammanslutningen hållas ansvariga enligt artikel
12.3 och artikel 16 för utsläpp från sina egna anläggningar.

Artikel 29

Force majeure

1. Under den period som anges i artikel 11.1 får medlems-
staterna ansöka hos kommissionen om att ytterligare
utsläppsrätter skall utfärdas för vissa anläggningar under
omständigheter som faller inom ramen för force majeure.
Kommissionen skall avgöra huruvida force majeure föreligger
och i så fall tillåta att medlemsstaten utfärdar ytterligare icke-
överlåtbara utsläppsrätter till dessa anläggningars verksamhets-
utövare.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av fördraget skall
kommissionen senast den 31 december 2003 utarbeta riktlinjer
om de omständigheter då force majeure skall anses föreligga.

Artikel 30

Översyn och vidare utveckling

1. På grundval av de framsteg som gjorts i fråga om
övervakningen av utsläpp av växthusgaser får kommissionen
senast den 31 december 2004 till Europaparlamentet och rådet
överlämna ett förslag om att ändra bilaga I, så att den innefattar
andra verksamheter och utsläpp av de andra växthusgaser som
anges i bilaga II.

2. På grundval av erfarenheterna av tillämpningen av detta
direktiv och de framsteg som gjorts i fråga om övervakningen
av utsläpp av växthusgaser, skall kommissionen med hänsyn till
den internationella utvecklingen sammanställa en rapport om
tillämpningen av detta direktiv och därvid beakta

a) hur och huruvida bilaga I bör ändras, så att den innefattar
andra relevanta sektorer, bland annat kemisk industri,
aluminiumindustrin och transportsektorn, andra verksam-
heter och utsläpp av de andra växthusgaser som anges i
bilaga II, i syfte att ytterligare öka systemets ekonomiska
effektivitet,

b) kopplingen mellan gemenskapens handel med utsläppsrätter
och den internationella handeln med utsläppsrätter som
kommer att inledas 2008,

c) ytterligare harmonisering av fördelningsmetoden (inbegripet
auktionering efter 2012) och kriterierna för de nationella
fördelningsplaner som avses i bilaga III,

d) utnyttjandet av tillgodohavanden från projektbaserade meka-
nismer,

e) sambandet mellan handeln med utsläppsrätter och annan
politik och andra åtgärder som genomförs i samma syfte på
medlemsstats- och gemenskapsnivå, inbegripet beskattning,

f) om det är lämpligt att införa ett gemensamt register för hela
gemenskapen,

g) nivån för påföljderna för alltför stora utsläpp, med beak-
tande av bland annat inflationen,

h) hur marknaden för utsläppsrätter fungerar, särskilt eventu-
ella störningar på marknaden,

i) hur gemenskapens system skall anpassas till en utvidgad
europeisk union,

j) bildande av sammanslutningar,

k) den praktiska genomförbarheten när det gäller att utveckla
riktmärken för hela gemenskapen vilka skall ligga till grund
för fördelningen med beaktande av bästa tillgängliga teknik
och kostnadsnyttoanalys.

Kommissionen skall överlämna rapporten till Europaparla-
mentet och rådet senast den 30 juni 2006, vid behov åtföljd av
förslag.
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3. Det är önskvärt och viktigt att koppla de projektbaserade
mekanismerna, inklusive gemensamt genomförande och meka-
nismen för en ren utveckling, till gemenskapens system för att
uppnå målen att både minska de globala utsläppen av
växthusgas och uppnå kostnadseffektivitet i gemenskapens
system. Därför kommer utsläppstillgodohavandena från de
projektbaserade mekanismerna att erkännas för användning i
detta system enligt de närmare bestämmelser som antas av
Europaparlamentet och rådet på förslag från kommissionen,
vilka bör tillämpas parallellt med gemenskapens system 2005.
Utnyttjandet av mekanismerna skall i enlighet med relevanta
bestämmelser i Kyotoprotokollet och Marrakechöverenskom-
melsen fungera som komplement till inhemska åtgärder.

Artikel 31

Genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 31 december 2003.De skall genast
underrätta kommissionen om detta. Kommissionen skall
underrätta de övriga medlemsstaterna om dessa lagar och andra
författningar.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom
det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall
underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 32

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 33

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 13 oktober 2003.

På Europaparlamentets vägnar
P. COX

Ordförande

På rådets vägnar
G. ALEMANNO

Ordförande
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BILAGA I

VERKSAMHETSKATEGORIER SOM AVSES ARTIKLARNA 2.1, 3, 4, 14.1, 28 OCH 30

1. Anläggningar eller delar av anläggningar som används för forskning, utveckling och provning av nya produkter och
processer omfattas inte av detta direktiv.

2. Nedan angivna tröskelvärden avser normalt sett produktionskapacitet eller produktion. Om samma verksamhets-
utövare utövar flera verksamheter som omfattas av samma rubrik inom en och samma anläggning eller på en och
samma plats, skall dessa verksamheters produktionskapacitet räknas samman.

Verksamhet Växthusgaser

Energisektorn

Förbränningsanläggningar med en tillförd effekt på mer än 20 MW (med
undantag för anläggningar för hantering av farligt avfall och kommunalt avfall).

Koldioxid

Mineraloljeraffinaderier. Koldioxid

Koksverk. Koldioxid

Produktion och bearbetning av järnmetaller

Anläggningar för rostning och sintring av metallhaltig malm (inklusive svavel-
haltig malm).

Koldioxid

Anläggningar för tackjärns- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning)
inklusive stränggjutning, med en kapacitet som överstiger 2,5 ton per timme.

Koldioxid

Mineralindustrin

Anläggningar för produktion av cementklinker i roterugn med en produktionska-
pacitet som överstiger 500 ton per dag, eller av kalk i roterugn med en produk-
tionskapacitet som överstiger 50 ton per dag eller i andra typer av ugnar med en
produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag.

Koldioxid

Anläggningar för produktion av glas, inklusive sådana som är avsedda för tillverk-
ning av glasfibrer, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dag.

Koldioxid

Anläggningar för tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i
synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin med en
produktionskapacitet som överstiger 75 ton per dygn och/eller en ugnskapacitet
som överstiger 4 m3 och med en satsningsdensitet på mer än 300 kg/m3 per
ugn.

Koldioxid

Annan verksamhet

Industriella anläggningar för framställning av
a) pappersmassa av trä eller andra fibermaterial,

Koldioxid

b) papper och papp, där produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dag. Koldioxid
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BILAGA II

VÄXTHUSGASER SOM AVSES I ARTIKLARNA 3 OCH 30

Koldioxid (CO2)

Metan (CH4)

Dikväveoxid (N2O)

Fluorkolväten (HFC)

Perfluorkolväten (PFC)

Svavelhexafluorid (SF6)
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BILAGA III

KRITERIER FÖR DE NATIONELLA FÖRDELNINGSPLANER SOM AVSES I ARTIKEL 9, 22 OCH 30

1. Den sammanlagda mängden utsläppsrätter som fördelas för en period skall stämma överens med medlemsstatens
skyldighet att begränsa sina utsläpp enligt beslut 2002/358/EG och Kyotoprotokollet, varvid hänsyn skall tas till dels
vilken andel av de sammanlagda utsläppen dessa utsläppsrätter utgör i jämförelse med utsläpp från källor som inte
omfattas av detta direktiv och dels nationell energipolitik, och bör stämma överens med den nationella klimatstra-
tegin. Den sammanlagda mängden utsläppsrätter som fördelas skall inte vara större än vad som kan förväntas
behövas för en strikt tillämpning av kriterierna i denna bilaga. Före 2008 skall mängden stämma överens med
strävandena mot att nå eller överträffa respektive medlemsstats mål enligt beslut 2002/358/EG och Kyotoproto-
kollet.

2. Den sammanlagda mängden utsläppsrätter som fördelas skall stämma överens med bedömningen av faktiska och
planerade framsteg mot uppfyllandet av medlemsstaternas bidrag till gemenskapens åtaganden enligt beslut 93/389/
EEG.

3. De mängder utsläppsrätter som fördelas skall stämma överens med möjligheterna, bland annat de tekniska möjlighe-
terna, för de verksamheter som omfattas av detta system att minska utsläppen. Medlemsstaterna får grunda sin
fördelning av utsläppsrätter på den genomsnittliga mängden utsläpp av växthusgaser per produkt inom varje verk-
samhet och på vilka framsteg som kan uppnås inom varje verksamhet.

4. Planen skall stämma överens med övrig gemenskapslagstiftning och gemenskapens övriga politiska styrmedel.
Hänsyn skall tas till oundvikliga utsläppsökningar till följd av nya krav i lagstiftningen.

5. Planen skall inte göra skillnad mellan företag eller sektorer på ett sätt som otillbörligt gynnar vissa företag eller verk-
samheter i enlighet med kraven i fördraget, i synnerhet artiklarna 87 och 88 i detta.

6. Planen skall innehålla uppgifter om hur nya deltagare skall kunna inträda i gemenskapens system i den berörda
medlemsstaten.

7. Planen får beakta tidigare vidtagna åtgärder och skall innehålla uppgifter om hur dessa åtgärder beaktas. Medlems-
staterna får använda sig av riktmärken grundade på referensdokument om bästa tillgängliga teknik när de utarbetar
sina nationella fördelningsplaner, och dessa riktmärken kan innehålla beaktanden av tidigare vidtagna åtgärder.

8. Planen skall innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till ren teknik, bland annat energieffektiv teknik.

9. Planen skall ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter och innehålla uppgifter om arrangemangen för beak-
tande av dessa synpunkter, innan beslut fattas om fördelning av utsläppsrätter.

10. Planen skall innehålla en förteckning över de anläggningar som omfattas av detta direktiv tillsammans med de
mängder utsläppsrätter som avses tilldelas var och en.

11. Planen får innehålla information om hur befintlig konkurrens från länder eller enheter utanför unionen kommer att
beaktas.



BILAGA IV

DE PRINCIPER FÖR ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING SOM AVSES I ARTIKEL 14.1

Övervakning av koldioxidutsläpp

Utsläppen skall övervakas antingen genom beräkning eller med hjälp av mätningar.

Beräkning

För beräkning av utsläpp skall följande formel användas:

Verksamhetsuppgifter × emissionsfaktor × oxidationsfaktor

Verksamhetsuppgifter (bränsleförbrukning, produktionstakt osv.) skall övervakas utgående från leveransdata eller
mätningar.

Allmänt vedertagna emissionsfaktorer skall tillämpas. Verksamhetsspecifika emissionsfaktorer kan godtas för alla
bränslen. Standardvärden kan godtas för alla bränslen utom för icke-kommersiella sådana (avfallsbränslen som däck och
processgaser från industrianläggningar). Flötsspecifika standardvärden för kol samt EU-specifika respektive tillverkar-
landspecifika standardvärden för naturgas kräver ytterligare utveckling. Standardvärden från FN:s internationella klimat-
panel (IPCC) kan godtas för raffinaderiprodukter. Emissionsfaktorn för biomassa skall vara noll.

Om emissionsfaktorn inte beaktar huruvida delar av kolet är oxiderat eller inte, skall dessutom en oxidationsfaktor
tillämpas. Om verksamhetsspecifika emissionsfaktorer har beräknats, som redan tar hänsyn till oxidation, behöver oxid-
ationsfaktorn inte tillämpas.

Standardvärden för oxidationsfaktorn som utvecklats i enlighet med direktiv 96/61/EG skall tillämpas, om inte verksam-
hetsutövaren kan visa att verksamhetsspecifika faktorer är mer exakta.

En separat beräkning skall genomföras för varje verksamhet, anläggning och bränsle.

Mätning

Mätning av utsläpp skall göras med hjälp av standardmetoder eller allmänt vedertagna metoder och styrkas genom
kompletterande beräkningar av utsläppen.

Övervakning av utsläpp av andra växthusgaser

Standardiserade eller allmänt vedertagna metoder skall tillämpas. De skall utarbetas av kommissionen i samråd med
samtliga berörda parter och godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Rapportering av utsläpp

Varje verksamhetsutövare skall tillhandahålla följande uppgifter i sin rapport från en anläggning:

A) Uppgifter rörande anläggningen, bland annat följande:
— Anläggningens namn.
— Dess adress, med postnummer och land.
— Typ av och antal verksamheter som omfattas av bilaga I och som bedrivs inom anläggningen.
— Adress, telefonnummer, fax och e-postadress till en kontaktperson.
— Namn på anläggningens ägare samt eventuellt moderföretag.

B) För varje verksamhet som omfattas av bilaga I och som bedrivs inom den anläggning för vilken utsläppen beräknas:
— Verksamhetsuppgifter.
— Emissionsfaktorer.
— Oxidationsfaktorer.
— Sammanlagda utsläpp.
— Osäkerhet.

C) För varje verksamhet som omfattas av bilaga I och som bedrivs inom den anläggning för vilken utsläppen mäts:
— Sammanlagda utsläpp.
— Uppgifter om mätmetodernas tillförlitlighet.
— Osäkerhet.

D) För utsläpp från förbränning skall rapporten dessutom innehålla oxidationsfaktorn, såvida inte oxidationen redan
tagits med i beräkningen vid utvecklingen av verksamhetsspecifika emissionsfaktorer.

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att samordna rapporteringskraven med befintliga rapporteringskrav, i syfte att i
möjligaste mån minska företagens rapporteringsbörda.
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BILAGA V

DE KRITERIER FÖR KONTROLL SOM AVSES I ARTIKEL 15

Allmänna principer

1. Utsläppen från varje verksamhet som anges i förteckningen i bilaga I skall kontrolleras.

2. Kontrollförfarandet skall omfatta granskning av den rapport som sammanställts i enlighet med artikel 14.3 och av
övervakningen under det föregående året. Det skall också omfatta en kontroll av huruvida övervakningssystemen
och de rapporterade uppgifterna och den information som ges om utsläppen är tillförlitliga, trovärdiga och
korrekta, i synnerhet följande:

a) De rapporterade uppgifterna om verksamheterna samt de mätningar och beräkningar som ligger till grund för
dessa uppgifter.

b) Val och användning av emissionsfaktorer.

c) De beräkningar som ligger till grund för fastställandet av de sammanlagda utsläppen.

d) Om mätning tillämpas: de valda mätmetodernas lämplighet och användning.

3. Rapporterade utsläpp får endast valideras, om det är möjligt att med hjälp av tillförlitliga och trovärdiga uppgifter
fastställa utsläppen med en hög grad av säkerhet. En hög grad av säkerhet innebär att verksamhetsutövaren skall
kunna visa följande:

a) Att de rapporterade uppgifterna inte är motstridiga.

b) Att uppgifterna har samlats in i enlighet med tillämpliga vetenskapliga normer.

c) Att den berörda redovisningen för anläggningen är komplett och samstämmig.

4. Kontrollören skall ha tillgång till alla anläggningar och all information som kan beröra de aspekter som skall
kontrolleras.

5. Kontrollören skall beakta huruvida anläggningen är registrerad i gemenskapens miljölednings- och miljörevisions-
ordning (EMAS).

Metodik

Stra te g i sk ana lys

6. Kontrollerna skall utgå från en strategisk analys av all verksamhet som bedrivs inom anläggningen. Detta
förutsätter att kontrollören har god överblick över alla verksamheter och deras betydelse för utsläppen.

Proc e ssa n a ly s

7. I förekommande fall skall kontrollerna av de inlämnade uppgifterna genomföras på plats inom anläggningen.
Kontrollören skall tillämpa punktkontroller för att fastställa huruvida de rapporterade uppgifterna är tillförlitliga.

Ri ska nalys

8. Kontrollören skall kontrollera uppgifternas tillförlitlighet för alla de enskilda källor till växthusgasutsläpp inom en
anläggning som bidrar till denna anläggnings sammanlagda utsläpp.

9. På grundval av denna analys skall kontrollören uttryckligen fastställa vilka källor som uppvisar en hög felrisk samt
vilka andra aspekter av övervaknings- och rapporteringsförfarandet som kan medföra fel i fastställandet av de
sammanlagda utsläppen. Detta omfattar i synnerhet valet av emissionsfaktorer och de beräkningar som krävs för
att fastställa nivån på utsläppen från enskilda utsläppskällor. Särskild uppmärksamhet skall ägnas de källor som
uppvisar en hög felrisk och ovannämnda aspekter av övervakningsförfarandet.

10. Kontrollören skall beakta eventuella effektiva riskkontrollmetoder som tillämpas av verksamhetsutövaren för att
minimera graden av osäkerhet.

Ra ppor te r i ng

11. Kontrollören skall sammanställa en rapport om valideringsprocessen, i vilken det skall anges huruvida rapporte-
ringen enligt artikel 14.3 är tillfredsställande. I rapporten skall alla frågor som har med det utförda arbetet att göra
tas upp. Rapporteringen enligt artikel 14.3 kan anges vara tillfredsställande, om kontrollören finner att uppgifterna
om de sammanlagda utsläppen inte är materiellt felaktiga.
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M i n i mi kr av av see nde kontr ol löre ns kompe ten s

12. Kontrollören, som skall vara oberoende av verksamhetsutövaren, skall utföra sina uppgifter på ett korrekt, objektivt
och professionellt vis och ha kunskap om följande:

a) Bestämmelserna i detta direktiv samt relevanta normer och riktlinjer som antagits av kommissionen enligt
artikel 14.1.

b) Lagstiftning och förvaltningsbestämmelser som berör den verksamhet som skall kontrolleras.

c) Metoderna för sammanställning av alla uppgifter för varje enskild utsläppskälla i anläggningen, och i synnerhet
avseende insamling, mätning, beräkning och rapportering av uppgifter.
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