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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 259/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon 

og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet(1) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning  

nr. 152/2012 av 26. juli 2012(2). 

2) 25 medlemsstater (heretter kalt ’de deltakende medlemsstatene’) og Europakommisjonen, på vegne av 

Den europeiske union, har inngått en avtale om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe  

felles auksjonsplattformer(3), og alle medlemsstatene (heretter kalt ’medlemsstatene’) og 

Europakommisjonen, på vegne av Den europeiske union, har inngått en avtale om felles tildeling av 

kontrakter for å anskaffe en auksjonsovervåker(4) (heretter kalt ’avtaler om felles tildeling av 

kontrakter’). 

3) Artikkel 165 i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 18. juli 2018 om 

finansielle regler for Den europeiske unions alminnelige budsjett, om endring av forordning (EU) 

nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, 

(EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og beslutning nr. 541/2014/EU og om 

oppheving av forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5) gir Den europeiske union mulighet til å 

gjennomføre felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter sammen med EFTA-statene eller 

EUs kandidatstater dersom denne muligheten er uttrykkelig fastsatt i en bilateral eller multilateral 

avtale. 

4) I den forbindelse har de EFTA-statene som er avtaleparter i EØS-avtalen, vedtatt å gjennomføre 

felles tildeling av kontrakter sammen med Kommisjonen og de deltakende medlemsstatene for å 

utpeke en eller flere auksjonsplattformer som fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 

av 12. november 2010 artikkel 26 nr. 1, og sammen med Kommisjonen og medlemsstatene for å 

utpeke en auksjonsovervåker som fastsatt i artikkel 24 i nevnte forordning, etter en felles 

framgangsmåte for tildeling av kontrakter i betydning av artikkel 165 i forordning (EU, Euratom) 

2018/1046.  

5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18. oktober 2017 om endring av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjoneringen av kvoter til europaparlaments- og rådsbeslutning 

(EU) 2015/1814 og for å tilføye en auksjonsplattform som skal utpekes av Det forente kongerike(6) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres. 

7) EFTA-statenes deltakelse i felles tildeling av kontrakter skal underbygges av at de blir part i 

avtalene om felles tildeling av kontrakter. I tråd med vilkårene i avtalene om felles tildeling av 

kontrakter, som åpner for muligheten for at EFTA-statene kan delta i felles handlinger, har 

Kommisjonen, på vegne av hver medlemsstat, myndighet til å signere en avtale med EFTA-statene 

som sørger for at EFTA-statene deltar i avtalene om felles tildeling av kontrakter –  

  

(1) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1. 

(2) EUT L 309 av 8.11.2012, s. 38, og EØS-tillegget nr. 63 av 8.11.2012, s. 43. 

(3)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_cap_en.pdf 

(4)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_am_en.pdf 

(5) EUT L 193 av 30.7.2018, 1. 

(6) EUT L 269 av 19.10.2017, s. 13. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 21ala (kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1902: Kommisjonsforordning (EU) 2017/2010 av 18. oktober 2017  

(EUT L 269 av 19.10.2017, s. 13).” 

2. Tilpasningsteksten i nr. 21ala (kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010) skal lyde: 

”a) Med hensyn til EFTA-statene skal artikkel 22 nr. 7 første punktum lyde:  

’EFTA-statene skal underrette EFTAs overvåkingsorgan om auksjonariusens identitet og 

vedkommendes kontaktopplysninger, og Overvåkingsorganet skal videresende disse til 

Kommisjonen.’ 

b) I artikkel 24 nr. 2 skal nytt punktum lyde: 

’Forutsatt at det er inngått en avtale mellom EFTA-statene og Kommisjonen på egne vegne og på 

vegne av medlemsstatene der EFTA-statene deltar i avtalen om felles tildeling av kontrakter for å 

anskaffe en auksjonsovervåker, skal EFTA-statene delta i den felles handlingen i henhold til 

denne artikkel.’ 

c) I artikkel 26 nr. 1 skal nytt punktum lyde: 

’Forutsatt at det er inngått en avtale mellom EFTA-statene og Kommisjonen på egne vegne og på 

vegne av de deltakende medlemsstatene der EFTA-statene deltar i avtalen om felles tildeling av 

kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer, skal EFTA-statene delta i den felles 

handlingen i henhold til denne artikkel.’ 

d) Artikkel 30–32 får ikke anvendelse for EFTA-statene. 

e) I artikkel 52 nr. 3 tilføyes følgende ledd: 

’Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren som er knyttet til en auksjonsplattform som 

er utpekt i samsvar med artikkel 26 nr. 1, skal fordeles på de medlemsstatene som deltar i den 

felles handlingen og EFTA-statene, i samsvar med deres andel av den samlede mengden kvoter 

som auksjoneres bort på den aktuelle auksjonsplattformen.’ 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1902 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 


