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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 22. oktober 2010 

om justering av antall kvoter i Unionen som skal utstedes i henhold til unionsordningen for handel 

med utslippskvoter for 2013, og om oppheving av beslutning 2010/384/EU 

[meddelt under nummer K(2010) 7180] 

(2010/634/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og 

om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 9 og 

artikkel 9a nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 9a i direktiv 2003/87/EF bør 

antall kvoter i Unionen justeres for å gjenspeile kvoter 

som er utstedt til anlegg som ble innlemmet i 

unionsordningen for handel med utslippskvoter i 

perioden 2008-2012 i henhold til artikkel 24 nr. 1 i 

direktiv 2003/87/EF. Antall kvoter i Unionen bør også 

justeres med hensyn til anlegg som utfører former for 

virksomhet oppført i vedlegg I til direktivet, og som 

omfattes av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter fra og med 2013. 

2) I samsvar med artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF ble det 

absolutte antallet kvoter i Unionen for 2013, ved 

kommisjonsbeslutning 2010/384/EU av 9. juli 2010 om 

antall kvoter i Fellesskapet som skal utstedes i henhold 

til unionsordningen for handel med utslippskvoter for 

2013(2), basert på det samlede antallet kvoter som 

medlemsstatene har utstedt eller vil utstede i samsvar 

med kommisjonens beslutninger om deres nasjonale 

tildelingsplaner for perioden 2008-2012. Ettersom 

ytterligere opplysninger er blitt gjort tilgjengelige etter 

at nevnte beslutning ble truffet, bør den oppheves og 

erstattes. 

3) I tillegg til søknader fra medlemsstatene om ensidig 

innlemming av ytterligere former for virksomhet og 

ytterligere gasser i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter i henhold til artikkel 24 nr. 1 i direktiv 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 

23.10.2010, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 238/2013 av 13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 39. 

(1) EUT L 275 av 14.2.2003, s. 32. 

(2) EUT L 175 av 10.7.2010. s. 36. 

2003/87/EF, ble virksomheter som ikke tidligere er 

innlemmet i unionsordningen, innlemmet i ordningen 

ved kommisjonsbeslutning K(2008) 7867, K(2009) 

3032 og K(2009) 9849. I forbindelse med denne 

beslutning bør søknader i henhold til artikkel 24 nr. 1 i 

direktiv 2003/87/EF vurderes dersom Kommisjonen har 

godkjent deres innlemmelse før 31. august 2010. 

Innlemmelser som er godkjent av Kommisjonen etter 

denne datoen, kan fortsatt gjenspeiles i framtidige 

justeringer av antall kvoter i Unionen for 2013. I 

henhold til artikkel 9a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF skal 

antall kvoter i Unionen justeres med den lineære 

faktoren omhandlet i artikkel 9 i direktivet fra og  

med 2010. 

4) I samsvar med artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring 

av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide 

ordningen for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet(3) har medlemsstatene satt i 

kraft nasjonale lover og forskrifter for å sikre at 

driftsansvarlige for anlegg som utfører virksomhet 

oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og som 

omfattes av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter fra og med 2013, er i stand til å 

framlegge for relevant vedkommende myndighet 

behørig begrunnede og uavhengig verifiserte 

utslippsdata. Slike data er nødvendige dersom de skal 

kunne tas med i betraktning ved justering av antall 

kvoter i Unionen. Medlemsstatene skulle innen  

30. juni 2010 framlegge behørig begrunnede 

utslippsdata for Kommisjonen. 

5) For å sikre like vilkår for alle anlegg bør de 

utslippsdataene som er framlagt av medlemsstatene for 

Kommisjonen, justeres for å ta hensyn til innsatsen for å 

redusere utslippene som kunne vært forventet av anlegg 

som utelukkende er omfattet av unionsordningen for 

handel med utslippskvoter fra og med 2013, dersom de 

hadde vært omfattet av ordningen fra og med 2005. 

Antall kvoter i Unionen skal også justeres i henhold til 

artikkel 9a nr. 2 i direktivet, med den lineære faktoren 

omhandlet i artikkel 9 i direktivet, fra og med 2010. 

Dersom en ny medlemsstat tiltrer Unionen, vil det 

fortsatt være mulig å gjenspeile ytterligere opplysninger 

i framtidige justeringer av antall kvoter i Unionen.  

  

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63. 
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6) Dersom en medlemsstat har meldt om utslipp fra anlegg 

som produserer ammoniakk eller natriumkarbonat, som 

ikke vil bli innlemmet i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter før 2013, er de utslippene som utgjør 

grunnlaget for beregning av justering av antall kvoter i 

Unionen, fastsatt i denne beslutning, tatt med i 

beregningen under den forutsetning av at de regnes som 

utslipp i samsvar med artikkel 3 bokstav b) i direktiv 

2003/87/EF. For å sikre samsvar mellom det samlede 

antallet kvoter i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter og de utslippene for hvilke kvoter skal 

innleveres, vil det fortsatt være mulig å gjennomgå 

antall kvoter i Unionen på nytt, dersom forordningen 

som skal vedtas i henhold til artikkel 14 nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF, avviker fra denne framgangsmåten. 

7) For å unngå dobbelttelling bør bare meldte utslipp fra de 

formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF, og som er omfattet av 

unionsordningen for handel med utslippskvoter fra 

2013, tas med i betraktning ved justering av antall 

kvoter i Unionen. 

8) I henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF kan 

medlemsstater unnta visse anlegg fra unionsordningen 

for handel med utslippskvoter dersom de gir melding til 

Kommisjonen om hvert enkelt av disse anleggene innen 

30. september 2011 og Kommisjonen ikke har noen 

innvendinger til det. Kommisjonen har til nå ikke 

mottatt noen meldinger om dette fra medlemsstatene. 

Det vil fortsatt være mulig å gjenspeile slike unntak i 

framtidige justeringer av antall kvoter i Unionen for 

2013. 

9) Det kan bli nødvendig å ta hensyn til ytterligere 

opplysninger om antall kvoter i Unionen i henhold til 

artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, som fastsatt ved 

beslutning 2010/384/EU, når slike opplysninger blir 

tilgjengelige. Det vil fortsatt være mulig å gjenspeile 

slike ytterligere opplysninger i framtidige justeringer av 

antall kvoter i Unionen for 2013. 

10) På grunnlag av opplysninger som har vært tilgjengelige 

siden beslutning 2010/384/EU ble truffet, er det 

gjennomsnittlige samlede antallet kvoter som årlig er 

utstedt av medlemsstatene i samsvar med 

kommisjonsbeslutningene for de nasjonale 

tildelingsplanene for perioden 2008-2012, som det er 

tatt hensyn til i beregningen av antall kvoter i Unionen i 

henhold til artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, 

2 037 227 209 kvoter. 

11) For 2013 er det absolutte antallet kvoter i Unionen som 

er nevnt i artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, 

1 930 883 949 kvoter. 

12) For 2013 er antall kvoter som er utstedt til anlegg som 

var omfattet av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter i perioden 2008-2012 i henhold til 

artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, og justert med 

den lineære faktoren omhandlet i artikkel 9 i nevnte 

direktiv, 1 328 218 kvoter. 

13) For 2013 er antall kvoter som er utstedt til anlegg som 

er omfattet av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter fra og med 2013, og justert med den 

lineære faktoren omhandlet i artikkel 9 i nevnte direktiv, 

106 940 715 kvoter. 

14) På grunnlag av artikkel 9 og artikkel 9a skal det samlede 

antallet kvoter som utstedes fra og med 2013, årlig avta 

med en lineær faktor på 1,74 %, tilsvarende 37 435 387 

kvoter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

For 2013 er det samlede absolutte antallet kvoter i Unionen, 

nevnt i artikkel 9 og artikkel 9a nr. 1 og 2 i direktiv 

2003/87/EF, 2 039 152 882 kvoter. 

Artikkel 2 

Beslutning 2010/384/EU oppheves. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2010. 

 For Kommisjonen 

 Connie HEDEGAARD 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  


