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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 1. mgr. 192. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins(1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð(2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2003/87/EB(3) er ekki tilgreint hvernig fjöldi heimilda
til losunar gróðurhúsalofttegunda sem skal bjóða upp
dreifist á viðskiptatímabilið.

2) Til að tryggja réttarvissu og fyrirsjáanleika markaðarins
ætti, til að tryggja skipulega starfsemi markaðarins,
að skýra að framkvæmdastjórnin geti við sérstakar
aðstæður aðlagað tímaáætlun uppboða skv. 4. mgr. 10. gr.
tilskipunar 2003/87/EB.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 343, 19.12.2013, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2014 frá 27. júní 
2014 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 11, 15.1.2013, bls. 87.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 10. desember 2013 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 16. desember 2013.
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 

2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar 
gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun 
ráðsins 96/61/EB (Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32).

3) Því ber að breyta tilskipun 2003/87/EB til samræmis við
það.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Í fyrstu undirgrein 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB bætist 
eftirfarandi setningar við:

„Þegar mat á einstökum iðnaðargeirum sýnir að ekki megi 
búast við marktækum áhrifum á geira eða undirgeira, sem eru 
í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka, má framkvæmdastjórnin 
við sérstakar aðstæður aðlaga tímaáætlunina fyrir tímabilið, 
sem um getur í 1. mgr. 13. gr. og hefst 1. janúar 2013, til að 
tryggja skipulega starfsemi markaðarins. Framkvæmdastjórnin 
skal ekki gera fleiri en eina slíka aðlögun fyrir að hámarki  
900 milljónir losunarheimilda.“

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 17. desember 2013.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

forseti. forseti.

ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 1359/2013/ESB

frá 17. desember 2013

um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að skýra ákvæði um tímasetningu uppboða á heimildum 
til losunar gróðurhúsalofttegunda (*)
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