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Miljøministeriet 

Statsrevisorernes Sekretariat Ministeren 
Folketinget J.nr. 2012-2410 

Christiansborg 
1240 København K. Den j ^ 2Qrø 

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 9/2011 om 
administrationen af C02-kvoteregistret 

Statsrevisorerne har med brev af 14. marts 2012 fremsendt Statsrevisorernes 
beretning nr. 9/2011 om administrationen af CCh-kvoteregistret med 
anmodning om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som 
beretningen giver anledning til. Redegørelsen skal forholde sig til såvel 
beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger. 

Redegørelsen omfatter alene det hovedtema i Rigsrevisionens undersøgelse, 
der vedrører Miljøministeriets og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets 
administration af personkonti i Kvoteregistret og statsrevisorernes 
bemærkninger hertil. 

Administration af personkonti i Kvoteregistret 

Statsrevisorernes bemærkning: Statsrevisorerne kritiserer 
administrationen indtil december 2009 af Kvoteregistret i Miljøministeriet 
og i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Hverken administrationen i 
Miljøstyrelsen eller Energistyrelsen levede op til EU-forordningens krav om 
dokumentation ved oprettelse af konti i Kvoteregistret. Derved har det i en 
periode på næsten 5 år været muligt at handle med COi-kvoter fra det 
danske register via falske identiteter med momskarruselsvindel for øje. 

Rigsrevisionen konstaterer, at det gennem en periode på 4'/: år var muligt at 
handle med COj-kwIer fra det danske kvoteregister, fordi Miljostyrelsen og 
Energistyrelsen - i modstrid med EU-regleme ikke krævede 
dokumentation for kontohavernes identitetsoplysninger. Miljøstyrelsens og 
Energistyrelsens retningslinjer levede i perioden 1. januar 2005 21. 
december 2009 ikke op til EU-forordningens dokumentationskrav. 
Miljostyrelsen stillede kun krav om dokumentation i form af kopi af pas for 
udenlandske statsborgere og burde efter Rigsrevisionens opfattelse også 
have stillet krav om pasdokumentation for danske statsborgere og den ene af 
de 2 bemyndigede repræsentanter. 

Miljominisienel • Borsgade 4 • 1215 kobenhavn K. 
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mimfamim.dk • www.mim.dk 

http://mimfamim.dk
http://www.mim.dk


Jeg har noteret mig Statsrevisorernes bemærkning. 

Miljøstyrelsen havde ansvaret for Kvoteregistret i perioden 1 .januar 2005 -
31. december 2007. 

Jeg er nu blevet orienteret om. at Miljøstyrelsen ved implementering af E U -
forordningens dokumentationskrav på daværende tidspunkt vurderede, at 
cpr. nr. oplysninger for danske statsborgere og den ene af de 2 bemyndigede 
repræsentanter ville opfylde EU-forordningens krav om dokumentation. 

Jeg tager til efterretning, at Rigsrevisionen ikke er enig i denne vurdering. 

Generelle forvaltningsmæssige tiltag 
Jeg kan henvise til min redegørelse af 24. februar 2012 til Statsrevisorerne 
vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider, 
hvor jeg i afsnit 4. Generelle forvaltningsmæssige tiltag gennemgår en række 
initiativer, som Miljøstyrelsen har iværksat som opfølgning på de 
forvaltningsmæssige udfordringer. 

Et eksemplar af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor. 

Med venlig hilsen 

I da Auken Bente Nielsen 

A/U*-


